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Anotace 

Bakalářská práce Vývoj obrazu mateřství v časopise Marianne si klade za cíl 

analyzovat vývoj obrazu mateřství v měsíčníku Marianne. Tento původní český titul má 

motto: „Život začíná ve třiceti“ a v souladu s ním se v Marianne nacházejí články 

zasahující řadu oblastí života ženy nad třicet let. Dle demografických výzkumů se 

většina českých žen stává po třicátém roku věku matkami, a tudíž je mateřství  

v článcích v časopise Marianne velmi významným prvkem.  

Analýzou článků o mateřství v Marianne budu zjišťovat, k jakému posunu 

dochází v tomto tématu, jak velký prostor na stránkách časopisu dostává, jak se v čase 

proměňuje zpracování tohoto tématu, jaký záběr podtémat mateřství Marianne nabízí, a 

zda-li se mění rozmanitost těchto podtémat. 

Jako metodu práce jsem zvolila kvantitativní a kvalitativní rozbor obrazu 

mateřství v časopise Marianne na základě analýzy tří ročníků časopisu. Jako vzorek ke 

zkoumání jsem vybrala první číslo časopisu Marianne (ročník 2000), prostřední ročník 

2004 a ročník 2007. V závěru srovnám posun tématu mateřství na základě analýzy 

časopisu a studia odborné literatury. 

 

Annotation 

Bachelor's thesis „Development of  media coverage of motherhood in magazine 

Marianne.“ hopes to analyse the development of picturing motherhood in monthly 

Marianne. This original Czech title has motto: „Life begins in thirty“ and in harmony 

with this Marianne includes articles, that hit many parts of women's life after thirty.  

According to demographic researches Czech woman after thirty become mothers, so the 

motherhood is very significant in Marianne's articles. 



I am going to analyze the articles about motherhood in Marianne to find out, 

how is this theme changing, if there is changing the processing of this theme, how many 

subthemes Marianne offers, and if the subthemes are changing.  

As a method of analysis I chose quantitative and qualitative analysis of picturing 

motherhood in monthly Marianne based on analysis of three years of this magazine. I 

chose to analyse first year of magazine (year 2000), middle year 2004 and year 2007. In 

the end I am going to confront how is the motherhood changing based on my analysis of 

this magazine and studying scientific literature.   
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Úvod 

Média nám slouží jako zdroj informací, ale také jako zdroj zábavy. Ačkoli jsou 

tištěná média v současné době vytlačována médii audiovizuálními, jejichž percepce je 

snazší, protože kladou menší požadavky na aktivitu přijímatele, hrají tištěná média stále 

důležitou roli. Vedle novin, deníků, které mají primárně informační funkci, je na 

českém trhu velké množství tiskovin zábavných, které vychází v delším časovém 

intervalu. Mezi nejoblíbenější zábavné tiskoviny patří tzv. lifestylové časopisy, které 

jsou obvykle zaměřeny na konkrétní spotřebitelskou skupinu, jíž se snaží radit a 

inspirovat v každodenních problémech běžného života. 

Důležité však je také to, že tyto tiskoviny, nejen svým čtenářům radí, ale také je silně 

ovlivňují, ačkoli si to obvykle ani neuvědomíme.1  

 Také lifestylové časopisy mají značnou přesvědčovací funkci, prostřednictvím 

řady prvků podněcují své čtenáře k určitým názorům i vzorcům chování. Mezi takové 

ovlivňovací prvky patří prakticky všechny složky časopisu, např. výběr témat a jejich 

konkrétní prezentace, ideové vyznění článků, prostor věnovaný určitým tématům, 

použité jazykové prostředky, neverbální prvky jako fotografie, barvy apod. Časopisy 

také působí genderově, neboť ženám říkají, jaké sociální role se od nich očekávají. 

Domnívám se, že z tohoto důvodu je podnětné provádět analýzy tiskovin a zaměřovat se 

na konkrétní obrazy, které podávají a jimiž ovlivňují své čtenáře. 

Předmětem zkoumání této práce je obraz mateřství v Mariannne - exkluzivním 

časopise2 určeném pro ženy, jichž se toto téma bezprostředně týká. Cílem je zmapovat, 

jaký obraz mateřství daný časopis podává a jaké k tomu používá prostředky. Lze 

předpokládat, že vzhledem k současnému demografickému vývoji bude problematika 

mateřství hrát v celkové koncepci časopisu významnou roli. Abychom získali přehled o 

přizpůsobování obsahu časopisu současným trendům, bude nutno provést srovnávací 

analýzu několika ročníků časopisu. Domnívám se, že bude zaznamenán určitý posun 

v zastoupení a příp. i prezentaci dané problematiky vzhledem k proměnám společnosti. 

Ačkoli měsíčník není tak dynamický jako deník, také musí reagovat na moderní trendy, 

                                                 
1 Viz například jeden z posledních prezentovaných výzkumů Davida Gilese a Jessiky Closeové z 

Winchesterské univerzityz března 2008, který zkoumal čtenáře a čtenářky lifestyleových časopisů. 
Výzkum ukázal, že pravidelní čtenáři lifestylových časopisů jsou mnohem více ovlivnění tělesným 
ideálem, který byl prezentovaný v magazínech.  

2 Exkluzivní časopis je měsíčník, dvouměsíčník, či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou. Exkluzivními 
časopisy jsou například ELLE, Cosmopoltan, Harper's Bazaar. Jsou vytištěné na křídovém papíře. Na 
poli exkluzivních časopisů spolu soupeří dvě vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 a Stratosféra.   
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aby byl stále atraktivní a čtenáři žádaný, proto lze očekávat zachycení řady proměn 

v průběhu vývoje sledovaného časopisu. 

Jádrem práce je kvalitativní rozbor obrazu mateřství v časopise Marianne na 

základě analýzy tří ročníků. Abych zaznamenala změny v průběhu času, zvolila jsem 

pro analýzu jako reprezentativní tři vzorky: prvních dvanáct čísel časopisu (2000-2001), 

ročník reprezentují zhruba polovinu vývoje časopisu (2004) a ročník 2007. Pozornost je 

v analýze věnována tomu, jak je téma mateřství na stránkách časopisu prezentováno, 

kolik dostává prostoru vzhledem k ostatním tématům, jakých je k vyjádření užíváno 

verbálních a neverbálních prostředků, jaké je celkové vyznění článků, jaká jsou volena 

podtémata. Nakonec zkoumám, zda se obraz mateřství v časopise vzhledem ke všem 

výše uvedeným hlediskům posunuje a proměňuje v čase. 

Podle původní teze jsem měla analyzovat ročníky 2000, 2003 a 2007. Ačkoliv 

ročník 2000 obsahuje jen dvě čísla, považovala jsem ho za dostatečně validní, protože 

poskytuje obraz toho, jak se měsíčník koncipoval. V prvních číslech byla vymezena 

základní obsahová struktura časopisu a zároveň časopis musel zaujmout nové čtenáře, 

takže se na jeho stránkách objevily texty, které redakce považovala za nejdůležitější. 

Pro potřeby kvantitativní analýzy a plnohodotnější kvalitativnější analýzy jsem do 

prvního ročníku započítala i část ročníku 2001 tak, abych měla 12 čísel. Prostřední 

ročník jsem kvůli tomuto rozšíření posunula na ročník 2004.  
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1. Marianne jako analyzovaný mediální produkt 

Marianne je měsíčník, který sám sebe prezentuje jako „magazín pro dospělou 

ženu“, jako časopis pro „ženy, které vědí, co chtějí.“3 Marianne je původním českým 

titulem vycházejícím ve vydavatelství Hachette Filipacchi 2000. Na jeho vzniku se sice 

podílelo francouzské Hachette Filipacchi Médias, ale nejedná se o adaptaci jiného 

formátu. První číslo časopisu Marianne vyšlo na českém časopiseckém trhu 25. října 

roku 2000.  

Marianne chce být „zdrojem užitečných informací, pomocníkem, který šetří čas 

i peníze, přítelkyní.“4 Měsíčník se od konkurence5 pro podobnou cílovou skupinu snaží 

odlišit hlavně menší mírou bulvárních informaci, na předním místo netlačí celebrity, ale 

spíše zajímavé ženy, které dosáhly něčeho významného ve svém oboru, čímž by měly 

být pro čtenářky mnohem zajímavější než osoby, jejichž sláva je často jen důsledkem 

povrchních společenských skandálů. „V Marianne nejde o slavné tváře (ty se také 

neojevují ani na obálce), ale vždy o zajímavé osobnosti.“6 Marianne se zkrátka snaží 

profilovat jako časopis pro vyzrálé ženy, které vědí, co je důležité a jdou si za tím.  

Slogan časopisu zní: „Život začíná ve třiceti“ a opět se v něm odráží důraz na 

vyzrálost čtenářek, které toho však mají ještě mnoho před sebou a fakticky jim teprve 

začínají nejlepší léta života. Původní slogan časopisu, s nímž vycházely první ročníky, 

zněl „Život ve třiceti“. Důvod modifikace sloganu je zřejmý: Nové motto vyznívá pro 

cílovou skupinu pozitivněji a podporuje v nich pocit, že jejich život může začít a to 

nejlépe za pomocí rad Marianne.  

Svou pozici rádce a kamarádky se Marianne snaží posílit propagováním svého 

redakčního týmu, který je svým složením i věkově shodný s cílovou skupinou. 

Šéfredaktorkou časopisu je v současné době Miroslava Vopavová. Marianne má také 

internetovou podobu na stránkách www.marianne.cz, kde je řada článků uveřejněných 

v časopise volně přístupná. 

Ve světě není lifestylový titul směřovaný na ženu 30 plus ničím novým. V 

Británii, v Rusku a v USA vydává Hearst časopis Good Housekeeping, Hachette 

                                                 
3     Viz například oficiální webová prezentace titulu na <http://www.hf.cz/index_marianne.php> 
4     Viz oficiální webová prezentace časopisu Marianne na <http://www.hf.cz/index_marianne.php> 
5  Mezi časopisy, které také spadají do cílové skupiny ženy 30 plus a kterým chtěla Marianne odčerpat 

čtenáře patří tradiční týdeníky Vlasta, Tina, Katka, Květy, Chvilka pro Tebe atd. Z lifestylových 
časopisů je to například Bazaar a Elle, které však mají ve svém záběru i mladší čtenářky.  

6     Viz oficiální webová prezentace časopisu Marianne na <http://www.hf.cz/index_marianne.php> 
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Filipacchi uvedlo v Británii titul Red, který se zaměřuje také na ženy středního věku, 

ale jeho podobnost s Marianne je minimální.    

 

1.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou ženy nad třicet let, čímž chtěl časopis pokrýt mezeru na 

trhu mezi drahými exkluzivními časopisy podle mezinárodního formátu a masovmi 

časopisy pro ženy. Většina ostatních lifestylových časopisů podobného typu, vzhledu a 

srovnatelné ceny, např. Bazaar, Elle, Juicy je totiž orientována na mladší čtenářky. 

Cílové skupině odpovídá i volba témat, časopis se zabývá problematikou vztahů, 

kariéry, módy a krásy, kterou předkládá s důrazným ohledem na potřeby cílové skupiny. 

Časopis Marianne je zaměřený na ženy ve věkovém rozpětí 28 až 45 let. Co se 

týče sociálního zázemí, je určen ženám, které žijí v manželství nebo dlouhodobém 

partnerském svazku. Vydavatelství počítá s tím, že v 80 % mají jeho čtenářky potomka.   

"Jsou tu dvě rozdílné skupiny čtenářek, které nás zajímají. Jednu tvoří ženy 

zvyklé kupovat exkluzivní časopisy, ale současně cítí, že tyto tituly už nejsou přesně pro 

ně. U Elle7 postupně zjišťujeme, že její čtenářská obec mládne. Čtenářky, které od ní 

odcházejí, mohou tedy hledat něco jiného. Druhá skupina je podle mě potenciálně ještě 

bohatší a daleko širší: ženy, které čtou klasická ženská masová periodika, ale nejsou 

spokojeny s jejich kvalitou a jejich příjem jim přitom dovoluje kupovat exkluzivní 

časopis," řekl generální ředitel Hachette Filipacchi Martin Shenar v roce 2000, kdy 

Marianne vstupovala na trh.  

V září 2003 byl součástí Marianne dotazník pro čtenářky: 839 žen dotazník 

vyplnilo a poslalo zpět redakci. V dubnu 2004 časopis v článku „Vyhrály jsme a teď si 

to odneseme“ prezentuje výsledky svého malého výzkumu. „Modelovou čtenářkou 

Marianne je moderní zaměstnaná žena raně středního věku, která má manžela, děti, 

koníčky a elán zvládnout všechny své role na jedničku.“ Podle zjištění časopisu zastává 

66 procent čtenářek názor, že děti nějak ovlivňují vyhlídky žen na kariéru. Na druhou 

stranu pouze necelých 20 procent účastnic výzkumu uvedlo, že odložily rodičovství 

kvůli práci na pozdější dobu. 

 

                                                 
7 Vydavatelství  Hachette Filipacchi 2000 vydává také časopis Elle 
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30 procent čtenářek podpořilo názor, že by na zaměstnavatele měl být vyvíjen 

nátlak, aby matkám poskytovali lepší podmínky. Téměř stejný počet recipientů 

výzkumu je přesvědčeno, že každá žena má právo na kariéru.Tento výzkum vyznívá pro 

Marianne velmi pozitivně: ujišťuje redakci, že vyznění většiny článků o ženách – 

matkách, které zvládají své mateřské, partnerské i kariérní povinnosti je správné. 

Otázkou však zůstává, zda-li Marianne v článku neprezentovala pouze výstupy, které 

potvrzují její přesvědčení. 

 

1.2 Náklad a četnost 

První číslo Marianne vyšlo v nákladu 60 tisíc výtisků. Titul měl 140 stran při 

ceně 49 korun,8 nyní se rozsah časopisu pohybuje okolo 180 stran, cena výtisku činí 59 

korun. Časopis vychází na lesklém křídovém papíře ve formátu A4. Reklamní plochy 

zaujímají ve sledovaných ročnících průměrně přes 30 procent obsahu časopisu. 

V následující tabulce uvádím přehled počtu prodaných výtisku časopisu ve 

sledovaných ročnících.  
 

Tab. 1 – Průměrný prodaný náklad časopisu Marianne ve sledovaných ročnících9 

Rok Průměrný měsíční prodaný náklad (ks) 

2000 49 397 

2004 74 273 

2007 56 462 

 
 

Z této tabulky lze usuzovat, že čtenářky nově nastupující časopis postupně 

zaznamenaly, a začaly si jej kupovat. Posléze však prodejnost opět klesla, což lze 

připsat především přístupnosti většiny textů zdarma na internetu, a zvýšením množství 

lifestylově orientovaných internetových stránek obecně. Komplexnější pohled na vývoj 

prodejnosti časopisu Marianne nám podá následující graf, který zachycuje průměrnou 

prodejnost měsíčníku, v každém roce jeho existence. 

 

 

                                                 
8 Marianne používá stejnou kvalitu obálky, papíru i stejný formát jako časopis Elle, který stojí 99 

korun.  
9  Tabulka vytvořena na základě údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, dostupné z: 

<http://www.abccr.cz/>. 
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Graf 1 – Průměrný měsíční prodaný náklad časopisu Marianne 2000-200810 
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Z grafu 1 je zřejmá obecná stoupající a následně klesající obecná tendence 

v historii prodejnosti časopisu Marianne. Od roku 2001 do roku 2005 prodejnost 

časopisu rostla. Vrcholem prodejnosti časopisu byl leden 2005, kdy bylo vytištěno 94 

500 kusů časopisu  prodalo se jich 73 890. Prodané náklady ostatních lifestylových 

časopisů víceméně stagnovaly, takže se dle mého názoru jednalo o období, kdy české 

ženy ocenily celkovou orientaci časopisu, která zde doposud v zásadě chyběla. 

Následně však nastává pokles prodejnosti Marianne i ostatních exkluzivních 

titulů.11 Tento pokles si můžeme vysvětlit jako důsledek rostoucí konkurence, ať už 

v tištěné, nebo, a to hlavně, v elektronické podobě. 

V současné době se pozice Marianne na trhu ustálila, časopis získal stálý okruh 

čtenářek, stal se zavedenou značkou a jeho aktuální prodejnost se pohybuje okolo 

šedesáti tisíc prodaných výtisků měsíčně.12  

Přestože čtenost časopisu Marianne až do roku 2004 rostla (od roku 2002 se 

prodej zvýšil o 39%),  v měření agentury Taylor Nelson Sofres Faktum z roku 2003 

týkající se situace na českém mediálním trhu příliš dobře nedopadl. Výzkum, kterému 

                                                 
10  Graf vytvořen na základě údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, dostupné z: 

<http://www.abccr.cz/>. 
11 Exkluzivní ženské časopisy vykazovaly výrazný růst nákladu až do roku 1998. Poté začaly stagnovat, 

nebo se jejich prodej dokonce propadl. S poklesem nákladu mezinárodních exkluzívních časopisů se v 
Česku začaly objevovat nové cílové skupiny, které byly navázány na růst ženských pozic v 
rozhodovacích procesech. Viz data Českého statistického úřadu dostupná z http://www.cszo.cz 

12  Viz  ověřený náklad na stránkách <http://www.abccr.cz> a oficiální stránky časopisu Marianne. 

http://www.abccr.cz/


Bakalářská práce  

- 10 - 

bylo podrobeno celkem 120 titulů, ukázal, že mezi pět obecně nejoblíbenějších titulů 

patří týdeník Vlasta se 7, 6% čtenářek, dále Květy ( 5,6%), Tina (3,3%), Katka (3%) a 

Spy (3%). Přibližně čtvrtina respondentek uvedla za své nejoblíbenější tituly právě ryze 

ženské časopisy.  

1.3 Marianne a generová stereotypizace 

Média nekopírují realitu, ale znovu ji vytvářejí, re-reprezentují.13 Tato mediální 

realita je však mnohdy znovuutvořená podle zjednodušených vzorců, kterým říkáme 

stereotypy. Se stereotypním zobrazováním se setkáváme u ras, etnik a velmi často také 

u genderu. 

Pojem gender můžeme definovat jako: „(…) sociálně a kulturně vytvořené 

představy o rozdílech mezi muži a ženami, mocenských vztazích a nerovnostech, které 

strukturují reprodukci těchto rozdílů v institucionalizovaných rutinách, praktikách 

společnosti.“14  

Stereotypy připisují stereotypizované skupině určitou charakteristiku jako 

základní a pro danou skupinu určující.15 

 Podle Michaela Pickeringa mají média sílu skrze prezentované stereotypy 

vytvářet normy. Recipienti mediálních obsahů pak tyto normy přijímají za své a tímto 

média do značné míry determinují naše chování, jednání, orientaci ve světě atd. Podle 

výše zmíněné premisy může časopis Marianne prostřednictvím prezentovaných norem 

mateřství ovlivnit chování a jednání svých čtenářek.  

Genderové stereotypizaci se věnuje řada knih a výzkumů,16 jako jeden z 

nejčastějších stereotypů spojovaných se ženami uvádějí spojení žena rovná se matka (i 

potencionální.) Každá žena se podle tohoto stereotypu musí stát matkou, nejlépe před 

dosažením třicátého roku. Žena, která po tomto údělu netouží, je svým okolím vnímána 

jako nestandardní. Na ženy, které se matkami nestaly je pak společností pohlíženo jako 

na neplnohodnotné. Mateřství je většinou médií prezentováno jako nejvyšší poslání 

ženy, postavené nad vzdělání či kariéru a nejinak je tomu i v Marianne. 

Marianne nabízí čtenářce dvě základní tendence: sebestřednou, egoistickou 

tendenci, která čtenářku vyzývá k vylepšení sebe sama, věnování se svému tělu, 

                                                 
13 Viz Jirák, J. & Köpplová, B. Média a společnost: stručný úvod do studia médií.  2003. str.  114. 
14    Viz Gall, S. & Kligman, G.: The politics of gender after socialism. 2000, str. 4. 
15 Viz Michael Pickering. Stereotyping: the politics of representation. 2001.  
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ignorace názorů okolí. Druhou, opozitní tendencí je altrismus: jakoby by byl celý 

ženský život definován ve vztahu k jiným (dítěti, partnerovi, pracovnímu kolektivu, 

přítelkyním).  Tyto dvě tendence se navzájem vyvažují a jediné, co jim lze vytknout je 

protiřečení si v názorech jednotlivých článků. Pouze vyostření těchto tendencí do 

krajních poloh by se dalo považovat za genderovou diskriminaci. 

 

1.3.1 Marianne a jazykový sexismus 

Směr nazývaný kritická analýza diskurzu, nebo také lingvistický kriticismus se 

objevuje v 70. letech v Anglii pod vlivem prací M. A. K. Hallidaye. Halliday se ve 

svých pracích17 zaměřil na vztah textových struktur a sociálních struktur. Na jeho 

analýzu jazykových struktur v sociálním kontextu navázalo mnoho lingvistů, kteří 

usilují o těsné sepjetí diskursu se sociologickým popisem sociálních struktur a vztahů. 

Kritičtí lingvisté odhalují, jak jsou v našem jazyce zakódovány mocenské mechanismy, 

konflikty, různé názory a předsudky vedoucí k diskriminaci určitých sociálních skupin 

(rasismus, sexismus, antisemitismus, hegemonizace etnických menšin aj.). 

Cílem autorů bylo vypracovat metodologii, která by čtenářům umožnila 

„prohlédnout skrze jazyk“, demystifikovat soubor našich vyjadřovacích prvků. Každý 

recipient psaného či mluveného slova by měl být vybaven kritickým povědomím o 

jazyce, který mu umožní odhalit zakódovanou ideologii18. Kritičtí lingvisté připisují 

jazyku podíl na  konvencích a sociálních poměrech. V našem vyjadřování se obráží 

mocenské struktury společnosti, hegemonismus i zneužívání moci v různých politických 

a sociálních situacích. 

Český jazyk sám o sobě vyjadřuje hodnoty naší kultury i její genderová 

očekávání. Jazykovým sexismem jsou míněny způsoby, jimiž jazyk prezentuje ženy 

jako méněcenné, ignoruje je, degraduje, staví do závislosti na mužích. O důležitosti 

eliminace jazykového sexismu svědčí i normativní doporučení19 Rady Evropy z roku 

1990, které závazné i pro Českou republiku. Rada ministrů zde proklamuje rovnost 

                                                                                                                                               
16 Například Renzetti, C. & Curran D. Ženy, muži a společnost. 2003, Gall, S. & Kligman, G.: The 

politics of gender after socialism. 2000, Pavlík, P.: Gender a média: Stručný úvod do problematiky. 
2002 a mnoho dalších. 

17  1978 publikoval Language as Social Semiotics: the social interpretation of language and meaning. 
Stěžejní práci, která se obsahově váže k této tematice.  

18  V tomto případě je ideologie chápána jako neutrální koncept postojů a přesvědčení, je zde chápána 
jako hodnota připisovaná jazykovým prostředkům. 

19  Plné znění na adrese: <http://portal.unesco.org/shs/es/ev.php-
URL_ID=4148&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html>  

http://portal.unesco.org/shs/es/ev.php-URL_ID=4148&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/es/ev.php-URL_ID=4148&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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mužů a žen, a to i na rovině jazykové. Jako odůvodnění používají teze lingvistického 

kriticismu o provázanosti jazyka a sociálních struktur. Toto doporučení přímo vyzývá 

členské státy k podpoře užívání nesexistického jazyka v médiích. 

Jazyk, který měsíčník užívá koresponduje s jeho obsahovým zaměřením a 

cílovou skupinou čtenářek.  Marianne píší ženy20 pro ženy a striktně se drží typické 

ženské mluvy.21 Užívají hojně zdrobněliny, píší striktně spisovně, jejich jazyk není 

kategorický (pokud se ovšem nejedná o kontroverzní téma), oproti pánským life-

stylovým časopisům (např. Maxim, Esquire) se zde neobjevují žádné vulgarismy.  

Jazyk, který Marianne užívá je hravý, metaforický, plný metonymií a barvitých 

přirovnání. Čtenářky tento jazyk přebírají, což je patrné v dopisech redakci, či příbězích 

čtenářek. Zároveň Marianne podporuje tradiční genderový konstrukt ženy tím, jak o 

ženách píše a jak je instruuje pro každodenní život. Nadále šíří tradiční představy o 

rozdílech mezi muži a ženami. A šíří je právě jazykem: pokud vezmeme v potaz teze 

lingvistického kriticismu, není možné, aby byl obsah genderově vyvážený, když je 

napsán sexisticky. 

Na řádcích Marianne se setkáváme s téměř „neviditelnou“ degradací žen, 

stavěním do závislosti na mužích a do druhořadé pozice. Tato diskriminace probíhá na 

rovině slova a zbylých vyšších rovinách.22 Zprostředkovává čtenářkám jazykové 

stereotypy a udržuje klišé „slabého pohlaví“. 

Texty v Marianne jsou v převážné většině budované jako souhrn reálných 

příběhů žen, rad odborníků a obecných komentářů autorky. Tato forma je velice čtivá, 

zároveň vyvolává dojem autentičnosti a citací odborníků i důvěryhodnosti. Texty jsou 

psány spisovným neutrálním jazykem, občas je zde pro větší efekt použito slovo 

expresivně zabarvené nebo nespisovné. Každý článek je doplněn barevnou fotografií, 

která má buď upozorňovat na popisovaný problém (v tomto případě fotografie 

nevhodně se chovající holčičky v divadle) nebo budovat požadovaný obraz mateřství 

(časté fotografie šťastných, roztomilých dětí nebo rodin).  

 

                                                 
20 Stalá redakce Marianne nemá žádného mužského přispěvatele.  
21 Podle některých lingvistů hovoří muži a ženy odlišným jazykem, používají jiná slova a volí jiná 

témata k hovoru. Jejich teorie o původu genderové odlišnosti jazyka se rozrůzňují. (více např.: 

Tannenová, Deborah: Ty mi prostě nerozumíš: jak spolu mluví muži a ženy. Praha: Mladá fronta, 1995.)  

22  Na rovině slova, sousloví, věty, souvětí a textu. (Podle rovinného modelu jazykového systému.) 
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V této práci vycházím z předpokladu, že v redakčně upravených textech je 

obsažena určitá ideologie,23 kterou autoři textů vpravují vědomě či nevědomě. Stejně 

tak recipient těchto obsahů skrytou ideologii vědomě či nevědomě přijímá.  

Jednou z nejdůležitějších funkcí jazyka je neustále společnosti sdělovat 

psychologické zařazení jejích členů. Své sociální postavení na společenském žebříčku  

si budujeme také prostřednictvím jazyka a řeči, a proto mu v této práci  věnuji 

pozornost. 

 

2. Předchozí výzkumy 

Analýze obrazu mateřství v časopise Marianne se doposud žádná ročníková 

práceobhájená na Karlově univerzitě nevěnuje. Přesto při analýze mateřství v Marianne 

zohledním tři ročníkové práce, jejichž závěry jsou validní pro můj výzkum.  

Časopisu Marianne se jako ústřednímu tématu věnuje jen jedna diplomová práce 

Kateřiny Kadlecové nazvaná „Literární interpretace a kritická analýza diskurzu časopisu 

Marianne“ z roku 2005 a o rok později její rozšíření v rigorózní práci nazvané 

„Možnosti literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne.“ Obě 

dvě práce vedl Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. Autorčina práce byla vydána knižně v 

Nakladatelství Bor v roce 2006 pod názvem Ženské časopisy pro pokročilé.  

Kadlecová zkoumá časopis Marianne z hlediska ideologie a užití jazykových 

prostředků. Texty v Marianne považuje za obratně napsané tak, aby čtenářce poselství 

časopisu nevnucovaly, ale našeptávaly. Ve své práci vycházím z předpokladu zmíněném 

v práci Kadlecové: „(...) Pokud časopisy jako Tina, Katka, Svět ženy, Překvapení nebo 

Chvilka pro tebe zaměřují na průměrnou ženu, pak se Cosmopolitan a Bazaar snaží 

vytvořit ideální ženu, Elle do jisté míry také, ale Marianne směřuje k ženě univerzální.“  

Kadlecová se v práci analyzuje literární styl Marianne, dochází k závěru, že 

ačkoliv texty obsahují mnoho básnických prostředků, není možné je srovnávat s díly 

umělecké hodnoty. „Jsou to nakonec spíše praktické „návody na život“, až příliš 

„návodné“ na to, aby v nich mohl být hledán zásadnější umělecký záměr.“ 

Dále ve svém výzkumu zohledňuji diplomovou práci Lucie Paličkové z roku 

2002 nazvanou „Přístupy k fenoménu mateřství v časopisech pro ženy: časopisy Elle, 

                                                 
23 Pro potřeby této práce budeme chápat ideologii jako soubor představ a hodnocení, který ovlivňuje 
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Tina, Vlasta,“ kterou zpracovala pod vedením  PhDr. Ireny Reifové, PhD. Výstupy z 

této práce jsou pro můj výzkum validní, protože časopis Marianne chtěl v době svého 

vzniku přitáhnout čtenářky, které již odrostly Elle a kterým přijde přitažlivé pro rodinné 

vyznění Vlasty. Autorka srovnává přístup lifestylového exkluzivního časopisu Elle s 

týdeníky téměř rodinného formátu Tina a Vlasta. Oproti laskavému přístupu k mateřství 

v Tině a Vlastě je podle Paličkové Elle chladné a odtažité. Zatímco Tina a Vlasta 

čtenářku podporují v budování vřelé rodiny a poukazují na šťastné aspekty mateřství, 

Elle podněcuje ženu hlavně ke kariérnímu postupu a mateřství spojuje spíše buď s 

problémy, nebo se sebezkrášlováním.      

3. Metodika práce 

Cílem této práce je popsat vývoj obrazu mateřství v časopise Marianne za 

pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. V této kapitole nejprve vymezím 

výzkumné otázky a nadefinuji metody, kterými budu postupovat. Poté specifikuji 

vzorek a způsob výběru jednotlivých článků.  

 

3.1 Předpoklady a výzkumná otázka 

Předpokládám, že tématu mateřství bude v měsíčníku Marianne věnován 

poměrně velký prostor, neboť cílovou skupinou jsou ženy, které obvykle bývají 

matkami, a tudíž se jich dané téma bezprostředně dotýká. Zároveň lze však také 

předpokládat, že se výběr podtémat a celkový obraz mateřství v časopise bude 

postupem času proměňovat, stejně jako se proměňuje moderní společnost. Uvádí se, že 

v současné době se ženy po třiceti letech věku teprve stávají matkami, zatímco dříve již 

v tomto věku děti měly.24  

V důsledku toho je možno očekávat v prvních číslech časopisu zaměření spíše 

na podtémata týkající se starších dětí, zatímco v nejnovějších číslech bude 

pravděpodobně pozornost věnována novorozencům.  

                                                                                                                                               
naše vnímání a chování.   

24 Podle šetření Českého statistického úřadu se v letech 2001 až 2005 přesunulo hlavní těžiště plodnosti 
z věkové skupiny do 24 let do věku nad 26 let. Příčiny tohoto vývoje se obecně vysvětlují teorií 
druhého demografického přechodu. Ekonomická transformace a další faktory zapříčinily odkládání 
sňatků a porodů. Zatímco v roce 1993 rodily české ženy nejčastěji ve 22 letech, v roce 2005 to bylo ve 
27 letech. Více viz <http://www.czso.cz>. 
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Výzkumná otázka tedy zní: Jaký prostor je v časopise Marianne věnován 

problematice mateřství a jaký je obraz této problematiky? Dále se pokusím zjistit, 

jakým způsobem se proměňovala podtémata mateřství. Zda-li se vlivem emancipace a 

feministických organizací proměnilo nazírání na mateřství jako na nejvyšší úděl ženy.  

 

3.2 Výzkumná metoda 

Zvolenou výzkumnou metodou je obsahová analýza, která nám nejlépe umožní 

získat odpovědi na výzkumné otázky.  

Nejprve budu vybraný vzorek analyzovat metodou kvantitativní obsahové 

analýzy, která nám umožní zmapovat případné změny v prostoru, který je mateřství v 

Marianne věnován. Postupovat budu zejména podle Dismana (2002). Kvantitativní 

metodu použiji pro její objektivní výstupy, kde se nemohou odrážet žádné subjektivní 

interpretace. Kvantitativní metoda je vhodná pro zpracování velkého množství 

analyzovaných textů. V současnosti je nejužívanější metodou pro výzkum mediálních 

textů. Aby mohla být kvalitativní metoda opakovaně použita na výzkumný vzorek se s 

dosažením stejného výsledku, je zapotřebí přesně nadefinovat její atributy a základní 

jednotku, která bude analýze podrobena.  

Kvantitativní metoda nám umožní nashromáždit všechny zkoumané jednotky a 

nalézt struktury pravidelnosti, které (pokud ovšem) mezi nimi existují. Budu postupovat 

induktivně, tedy nejprve shromáždím všechny jednotky, podrobím je kvantitativní 

analýze bez předchozích hypotéz a teprve poté budu vyvozovat závěry.  

Kvantitativní metoda nám však poskytne pouze základní údaje o výzkumném 

vzorku a o jeho kvantifikovatelných rysech. Proto tuto metodu doplním o kvalitativní 

obsahovou analýzu vzorku. Pomocí této metody se budu snažit identifikovat mediální 

obraz mateřství, který časopis Marianne čtenářkám předkládá. Kvalitativní metoda by 

nám měla umožnit vysledovat jaká je volba podtémat z oblasti mateřství, jakých je při 

zpracování těchto podtémat užíváno jazykových prostředků a jaká je celková prezentace 

mateřství v časopise. Tuto metodu budu aplikovat podle Hendla (2007).  

Při analýze textů se budu věnovat hlavně kontextu, do jakého je mateřství 

stavěno, charakteristikám, které jsou mu přisuzovány a způsobu, jakým je prezentováno. 
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Tyto kontexty a charakteristiky se pokusím interpretovat.25 Jelikož mé interpretace 

mohou být subjektivní, budu průběžně předkládat podpůrné argumenty ve formě ukázek 

a doslovných výrazů ze zkoumaných textů.  

Když takto zmapujeme všechny tři sledované ročníky časopisu Marianne, přijde 

na řadu analýza srovnávací, která je velmi důležitá, neboť teprve porovnáním změn 

v průběhu času můžeme získat komplexní obraz zpracování daného tématu. Zaměřím se 

na to, zda v tématu mateřství došlo během sedmi let k nějakým posunům, zdali a jak se 

v čase proměnila volba podtémat i celková prezentace, jaký je vývoj obrazu mateřství 

v časopise. 

3.3 Vzorek a jednotka 

Výzkumný vzorek tvoří tři ročníky časopisu Marianne – 2000, 2004 a 2007. 

Ročník 2000 je velmi útlý, neboť Marianne začala vycházet v listopadu 2000 a tudíž její 

první ročník tvoří pouze dvě čísla. Aby byl vzorek dostatečně validní, zahrneme do 

prvního ročníku i následujících deset čísel. (Fakticky se jedná o 11 čísel, jedním je 

dvojčíslo na dva měsíce.) Další sledované ročníky již mají obvyklých dvanáct čísel. 

Za základní jednotku výzkumu jsem zvolila článek.26 Články jsem z 

jednotlivých čísel vyselektovala na základě použití slov: „mateřství“, „matka“, 

„těhotenství“, „dítě“, „výchova“ a slov od nich odvozených. Klíčová slova byla 

vyhledávána nejen v názvech, ale i v celých textech článků.  

Jelikož se tato slova objeví alespoň jednou téměř v každém článku, výstupy z 

analýzy by nebyly validní.Výzkumný soubor proto tvoří skupina článků, v jejichž 

nadpisech, či obsazích byla nalezena klíčová slova, které věnují problematice mateřství 

alespoň jeden odstavec a které pocházejí z výše vybraných ročníků.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 O tom, jak čtenářky reagují na konkrétní článek po jeho přečtení a jak s nově nabytými informacemi 

naloží mohu bez důkladného výzkumu pouze spekulovat.  Předpokladem je, že po přečtení článku 
následuje u čtenáře nepříliš hluboká katarze.  

26 Pro potřeby této práce rozumím článkem ucelený, graficky oddělený redakční text s titulkem.   
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4. Marianne 2000 (2001) 

 

4.1 Kvantitativní analýza 

číslo časopisu XI.00 XII.00 + I.01 II.01 III.01 IV.01 V.01 VI.01 VII.01 VIII.01 IX.01 X.01 

počet článků o 
mateřství 3 4 2 3 3 5 3 2 3 2 20 

Tématu mateřství není na stránkách Marianne v prvních dvanácti měsících věnováno 

výrazné pozornosti. Ve většině sledovaných čísel se pravidelně nacházel jeden větší tří 

až čtyř stránkový materiál o mateřství a několik dalších dílčích textů. Výjimkou je 

říjnové číslo, jehož součástí je speciál o mateřství obsahující pět větších textů a řadu 

několika odstavcových servisních článečků. Hladina výskytu článků o mateřství je až na 

říjnové číslo se speciálem konstantní.  

Články započítané do kvantitativní analýzy v sobě obsahují alespoň jeden 

odstavec, který se věnuje výhradně mateřství. Toto téma se však jako leitmotiv prolíná 

celým časopisem. Ať už v podobě fotografií šťastných rodin a dětí, nebo jako několika 

větné zmínky o dětech, mateřských povinnostech atd.    

4.2 Kvalitativní analýza 

V prvním čísle Marianne z listopadu 2000 se ustavuje struktura a celková 

orientace časopisu, časopis zde dává najevo, čím chce být. Na titulní straně není téma 

mateřství nijak zmíněno, je zde pouze fotografie herečky Michelle Pfeiffer jakožto 

úspěšné ženy středního věku s popiskem Nejlepší máma v Hollywoodu. Tím je na 

fenomén mateřství mírně odkázáno, ale je zjevné, že daný článek se ho zcela 

bezprostředně týkat nebude. V prvním čísle se zřetelně vymezují základní rubriky jako 

kariéra, móda, krása, zdraví, rodina, humor, domov a zahrada či kultura. Texty, které 

jsou předmětem našeho výzkumu, tedy s největší pravděpodobností budou obvykle 

součástí rubriky rodina, ale tato rubrika zahrnuje též otázky vztahů, manželství apod., 

takže samotný rozsah této rubriky neznamená rozsah tématu mateřství.  

Konkrétně v prvním čísle se čistě s tématem mateřství můžeme setkat jen 

v jednom textu o rozsahu tří stran. Poměr sledovaného typu textu k celkovému rozsahu 

je zde tedy velmi malý. 

Tento konkrétní článek se týká dětských poruch učení, především dyslexie. 

Článek je koncipován jako souhrn několika příběhů a užitečných rad pro matky takto 
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postižených dětí. Text upozorňuje na závažný problém, což jen podtrhuje doprovodná 

fotografie utrápeného dítěte. V tomto ohledu je tedy mateřství prezentováno jako něco, 

co s sebou přináší potenciální problém, s nímž se bude žena muset mnohdy velmi těžko 

(viz příběhy žen v článku) vyrovnávat. „V dalším ročníku se ovšem Jakub dostal (...) k 

novému učiteli. (...) Začaly se dít strašné věci. Čtyřky, pětky, domácí úkoly navíc, 

hrozící propadnutí. (...) Jakub opět skončil o psychologa – tentokrát ovšem s regulérní 

neurózou.“  

Takto orientovaným článkem redakce časopisu předpokládá, že většina čtenářek 

má již děti školního věku. Tento předpoklad potvrzují i další texty. Ačkoli nejsou 

věnovány problematice mateřství, objevují se zde často variace vět typu: „..až vaše 

dcera odejde do školy“, „půjčte si make-up své dcery“, „promluvte s učitelkou svého 

syna“. Tvůrci Marianne zde tedy zcela jasně projevují svůj předpoklad, že čtenářky mají 

děti staršího věku. Není zde vůbec žádná zmínka o novorozencích či dokonce 

těhotenství, redakce zkrátka usuzuje, že cílová skupina, tj. vyzrálé ženy, mateřské 

povinnosti již dávno naplnily.  

O mateřství se dvěma odstavci zmiňuje i dvoustránkový článek „Druhá cesta k 

úspěchu“, který povzbuzuje ženy s dětmi v budování kariéry. Článek vychází ze 

základní premisy časopisu, že jejich čtenářka má doma dítě minimálně předškolního 

věku. „Když nastoupila do první třídy, zaplnila jste svůj nový volný čas tím, že jste 

dopoledne uklízela, vařila oběd a nakupovala. (...) V onu chvíli vám došlo, že se do 

práce zkrátka vrátit musíte.“ 

 

Zpracování tématu mateřství v následujícím dvojčísle pro prosinec a leden je 

obdobné. Je zde také jeden velký článek věnovaný tématu, tentokrát však výrazně 

přesvědčující. Článek se věnuje problematice snížené porodnosti v České republice, 

snaží se podat analýzu toho, proč se u nás rodí čím dál míň dětí, ale zároveň se i snaží 

ovlivnit názory čtenářek směrem k tomu, že tento stav není správný. Článek je opět 

spojením atraktivní formy drobných příběhů různých žen s redakčními postřehy. Článek 

je promateřský, současný stav je podle něj špatný. „Objeví-li se ženy, které děti mít 

vůbec nechtějí, nebo porod odkládají, začne je jejich okolí brzy napodobovat.“ Je 

upozorněno na několik souvisejících problémů, ale obraz mateřství je zde veskrze 

pozitivní, je to něco, co patří k sebevědomé, vyzrálé, moderní ženě.  

Článek přináší kritiku současné české společnosti, kritizuje firmy, které se staví 

negativně k matkám a ženám vracejícím se po mateřské dovolené do práce („Po dvou 
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letech mateřské jsem zavolala šéfovi, že se chci vrátit do práce. Řekl mi, že děkuje, ale 

že je spokojen s mou nástupkyní.“), kritizuje nedostatečné státní sociální zabezpečení i 

ztížené podmínky v restauracích a dopravních prostředcích, kde jsou ženy s dětmi jen na 

obtíž. To vše je podle článku špatné, protože to vede ke zcela špatnému jevu – snížení 

porodnosti. Zároveň jsou zde mírnější formou kritizováni lidé, kteří odkládají děti kvůli 

kariéře a penězům. Komentáře a příběhy žen, které děti nechtějí, jsou zde použity tak, 

že v kontextu působí negativně. Autorka tak nenápadně odsuzuje bezdětné ženy a 

propaguje mateřství. Žena, která dítě nechce, je zde vnímána jako nezralá, 

nezodpovědná, sobecká apod. 

 To vše ještě podporuje použitý doprovodný obrazový materiál, který zobrazuje 

roztomilé batole s králíkem a šťastné matky s dětmi. Mateřství je zde tedy prezentováno 

jako něco žádoucího, co by mělo být bez rozmýšlení přijímáno a chápáno jako součást 

image úspěšné moderní ženy. 

Toto vyznění má i úvodník druhého čísla, který se také mateřství dotýká. 

Šéfredaktorka se v něm zaobírá otázkou, kdy je správný čas na dítě, odpovědí pak je, že 

kdykoli. „Když se narodil David, utíkala mi pod rukama sametová revoluce, když přišla 

na svět Adélka, ztrácela se mi kariéra. Ale neuteklo mi vůbec nic,“ svěřuje se 

šéfredaktorka. Dítě je opět něčím, co by mělo být běžnou součástí života třicetileté 

ženy.  

Dále zde pokračuje trend předpokladu, že značná část čtenářek Marianne má již 

dítě staršího věku, jak dokazuje článek pojednávající o tom, co by každá žena jako 

budoucí tchýně měla vědět o příteli své dcery.  

Další článek z rubriky rodina nazvaný „Jste šťastnější než byla vaše matka?“ 

nabízí čtenářkám rozhovory se dvěma ženami (26 a 40 let) a jejich matkami (48 a 65 

let).  Třístránkový materiál pojednává o generačních rozdílech, výchově dětí. Nejprve je 

uveden rozhovor s dcerou: „Maminka mě hodila do vody a řekla: Plav! (...) Jenže tenhle 

způsob výchovy má pochopitelně i svůj rub: mám trošinku problém  vyjádřit své city.“ 

A poté rozhovor s matkou: „Nemyslím si, že bych své děti nějak cíleně vychovávala. 

Musela jsem být průbojná a to byl možná pro Kateřinu příklad, jak se v životě prosadit.“ 

 

Následující číslo výzkumného vzorku je z února 2001. Zde můžeme 

zaznamenat reakci na silnou prezentaci mateřství z předchozího čísla v dopisové 

rubrice. Reakce otiskuje ohlasy čtenářek, které podporují její názory. Dává tak svým 

slovům větší váhu a získává jakousi další základnu, o kterou může své postoje 
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podporující mateřství opírat. „(...) platí to, co říkáte v závěru svého článku: Čas na dítě 

je vždycky.“  

Článek z rubriky rodina se tentokrát věnuje velmi vážnému tématu, které však 

v konečném důsledku na obraze mateřství příliš nepracuje. Zabývá se tím, jak se děti 

vyrovnávají se smrtí jednoho z rodičů. „Jenže tatínek tentokrát spal hrozně tvrdě. Vůbec 

se nevzbudil. Infarkt. Petrovi rázem skončilo normální dětství.“ Text je zaměřen hodně 

psychologicky, pojednává především o duševních pochodech dětské mysli a obraz 

mateřství jako takový tu tedy nedostává místo.  

Přínosnější je v tomto ohledu příspěvek v rubrice cestování, který hovoří o 

možnostech strávit dovolenou s dětmi. Zřetelně se zde opět projevuje kritika současné 

společnosti, která rodičům nevychází vstříc a také samozřejmost toho, že většina z nás 

má děti a chce s nimi trávit všechen čas.  

Mateřství jako samozřejmá součást života každé ženy se projevuje 

v doprovodném obrazovém materiálu. I články, které se mateřství prakticky vůbec 

nedotýkají, velmi často doplňují fotografie nějak symbolizující šťastné mateřství. 

Redakce časopisu tak nenápadnou, ale velmi účinnou formou podporuje pozitivní obraz 

mateřství. 

 

V březnovém čísle Marianne s mateřstvím souvisí rozsáhlý článek Které děti 

neberou drogy? Text upozorňuje na častý problém a snaží se být pomocníkem, díky 

kterému se danému problému vyhneme. Autorka zde s podporou reálných příběhů a 

názorů odborníků rozebírá problém drogové závislosti, pojmenovává nejčastější příčiny 

jejího vzniku a především se zaměřuje na rodiče, kterým radí, jak docílit toho, aby se 

jejich dítěte drogová závislost nedotkla. „Jednou nohou v drogovém problému bývají i 

sestry mladších bratrů, tedy těch, kteří jsou v rodině velmi, velmi vítaní.“   

Je zde patrné, že se magazín zaměřuje na matky starších dětí („Honza chodil do 

výběrové základní školy.“), kterých předpokládá ve své cílové skupině většinu, a snaží 

se být jakýmsi významným pomocníkem, což mu má zajistit atraktivitu a 

nepostradatelnost. Zde tedy můžeme poprvé jasně vidět obraz mateřství jako něčeho, co 

může být velmi problematické a obtížné, ale s podporou dobrých rad v časopise to 

dokážeme zvládnout.  

Další text „11 způsobů, jak se zbavit dítěte“ s předchozím kontrastuje a snaží se 

tak odlehčit závažné vyznění. Příspěvek má humorný tón a s nadsázkou radí, jak utišit 
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dítě: „Redaktorky Marianne daly hlavy dohromady a nabízejí vám jedenáct způsobů, jak 

proměnit dítě v tichého andílka.“ 

V rubrice Zdraví nalezneme několik odstavců všeobecných o zdraví dětí.  

 

V dubnovém čísle se znovu potvrzuje zjištění, že Marianne v prvním roce své 

existence předpokládá, že většina jejích čtenářek má již děti staršího věku. Svědčí o tom 

rozsáhlý text věnovaný problematice středních škol. Je to text  informačního charakteru, 

který poskytuje servis o možnostech středoškolského vzdělání, což je pochopitelně pro 

matky všech starších dětí velmi přínosné. „Najít střední školu, které byste dítě mohli 

svěřit s nejlepším svědomím, může být stejně obtížné (a pro život stejně důležité) jako 

objevit správného operatéra pro své porouchané tělo.“  Článek radí rodičům, jakou 

střední školu (gymnázium, odbornou školu, soukromou školu, atd.) zvolit, aby byli 

spokojení rodiče i děti.  

Vedle toho je zde článek „Dítě jako vichřice“ o hyperaktivních dětech. Tímto 

textem se Marianne opět chce stát pomocníkem při zvládání mnohdy nesnesitelného 

dítěte. „Nedokáže se zabavit hrou, nedokáže si sám soustředěně prohlédnout knížku. 

Nákup dvou cibulí se stává vyčerpávajícím představením, při němž kope do beden se 

zeleninou.“ Marianne opět radí za pomocí odborníků a lékařů a snaží se vyvrátit lidové 

rady, jak zvládnout hyperaktivní dítě: „Musíš ho něčím zaměstnat, pak to s ním půjde,“ 

radí moje tchyně.“  

Téměř pravidelně se v rubrice Zdraví začíná objevovat dvou, maximálně 

tříodstavcový článek zaměřený na zdraví dětí. Všímá si jednotlivostí spojených se 

zdravím dítěte, např.: propichovat uši – ano, či ne, dětská rýma, atd. Tentokrát je článek 

o pravidelných návštěvách zubaře.   

V tomto čísle chybí příspěvek, který by zásadním způsobem budoval obraz 

mateřství, texty jsou orientované spíše prakticky, ale nějaký konkrétní postoj 

k mateřství z nich příliš nevyplývá. Nápadnější je tvorba pozitivního obrazu mateřství 

prostřednictvím obrazového materiálu tak, jak tomu bylo již v předchozích číslech. 

 

K předkládání kladného obrazu mateřství slouží v květnovém čísle již text 

zaměřený na slavnou osobnost. Profil herečky Sharon Stone nápadně pracuje s motivem 

svůdné femme fatale, která se stala vzornou manželkou a matkou. Autorka podává 

životní příběh herečky tak, že všechny její předchozí úspěchy se ve srovnání 

s mateřstvím stávají nepodstatnými. „Královna hollywodských sexbomb se vdala (...) O 



Bakalářská práce  

- 22 - 

dva roky později udělala ještě něco překvapivějšího: stala se matkou.“ Ukazuje, že i 

úspěšné ženy, které byly obdivovány miliony mužů, nachází skutečné štěstí až 

v naplňování mateřské role. Jako by autorka chtěla na všechny čtenářky apelovat a říci 

jim, že jejich úspěch v práci či jiné oblasti není ničím, dokud nejsou matkami a jejich 

život tak nezíská zcela nový a důležitější rozměr. Je to článek nenápadným způsobem 

přesvědčující. „Sharon Stone tedy evidentně změnila priority. Volá mamince a tchyni, 

aby se poradila o zařízení domu, připravuje manželovi svačiny do práce, peče mu 

oblíbené sušenky s kousky čokolády a moc se nezatěžuje s líčením své půvabné tváře. 

Hvězda se zkrátka stala ženou.“ Není pochyb, že Marianne chce být propagátorkou 

mateřství, protože ho považuje za jednu z nejdůležitějších životních hodnot.  

Další článek „Jak se vychovávají slavné děti“ je postavený na příbězích celebrit 

a jejich rodičů. Mirka Vopavová zde čtenářkám radí, jak vychovávat nadané dítě a jak 

se zachovat, když se dítě stane celebritou. „Chce-li být vaše dítě slavné, pomozte mu 

vidět situaci realisticky. Promluvte s jeho učiteli a trenéry a společně odhadněte, zda je 

jeho cíl reálný.“ Článek pracuje se základní premisou, že rodiče udělají vše pro to, aby 

jejich dítě bylo šťastné a klidně pro  něj obětují svou kariéru a zájmy.  

V tomto čísle dále znovu zaznamenáváme orientaci na čtenářky coby matky dětí 

staršího věku v článku zaměřeném na sexuální výchovu dětí a poznávání sexuality 

obecně. „Velmi dlouho si namlouváme, že na sex jsou naše děti příliš malé, příliš 

naivní. Díky bohu za tento sebeklam, šetří nám totiž duševní zdraví.“ V tomto článku 

nevystupují žádní odborníci, je spíše polemikou nad dětskou sexualitou z pohledu 

zkušené matky, do kterého šéfredaktorky Marianne často staví. Posilují tak roli 

Marianne jako dobré kamarádky, která vždy poradí.  

Jednostránkový článek v rubrice Internet je návodem, jak připustit děti k 

internetu a na jaké stránky je nasměrovat. Materiál vyzdvihuje klady internetu (Děti si 

mohou najít přátele), neupozorňuje však na možná nebezpečí (pedofilní uživatelé 

internetu atd.) 

První vlašťovkou umělého oplodnění a zaměření se na ženy, které děti ještě 

nemají, je článek „Sázka na zdravou buňku.“ Dvoustránkový materiál pojednává o 

možnosti nechat embrya před vložením do dělohy geneticky vyšetřit a případně odhalit 

genetickou poruchu. Článek je směřovaný jak na ženy, které nemohou počít přirozenou 

cestou, tak na páry, které mají dědičné geneticky podmíněné onemocnění.     

 



Bakalářská práce  

- 23 - 

V červnovém čísle se objevuje další reakce na proměnu demografického vývoje 

v České republice. Článek v rubrice Rodina s názvem Nejvyšší čas pojednává o ženách, 

které otěhotněly v pozdějším věku. Autorka reaguje na proměny společnosti a 

upozorňuje, že mít dítě ve vyšším věku není něco, kvůli čemu by nás společnost měla 

považovat za podivína. V tomto ohledu je poplatná moderním trendům a snaží se oslovit 

řadu žen, které tento názor sdílejí. Na druhou stranu zde ale předkládá řadu negativ a 

rizik, které jsou s odkládaným těhotenstvím spojeny. Ty spolu s emočně silně 

zabarvenými příběhy několika žen působí velmi přesvědčivě a mají čtenářky vést 

k tomu, aby si důkladně rozmyslely, zda jim odkládání těhotenství za tato rizika stojí. 

„Bylo to krásné, připadala jsem si jako ta nejlépe těhotná na světě,“ vzpomíná. Bohužel 

krevní testy ukázaly výrazně zvýšené riziko Downova syndromu.“   

Je zde zřetelně artikulovaná persvazivní funkce. Článek tak, ačkoli ze začátku 

vypadá jako vcelku podporující pozdější mateřství, výrazně pracuje s negativy a 

v konečném důsledku vyznívá jako bojující proti odkladům mateřství z materiálních či 

jiných důvodů.  „Něco je pro ženy, které rodí své první dítě až poté, co překročily 

pětatřicítku, příznačné: mnohé zůstávají svobodnými matkami.“ 

Marianne je propagátorkou přirozeného a zdravého mateřství, důsledně 

předkládá negativa spojená s pozdějším mateřstvím, takže na moderní demografický 

trend sice reaguje, ale zároveň se ho snaží zvrátit.  

Dále je problematice mateřství věnován jen malý prostor. Toto platí v zásadě pro 

všechny doposud analyzované výtisky, ačkoli je mateřství pro magazín velmi důležitou 

prioritou, není mu jakožto tématu věnováno v porovnání s ostatními tématy tolik 

prostoru. I tento menší prostor je však dostačující pro vybudování příslušného 

pozitivního obrazu mateřství, čemuž v nemalé míře napomáhá i působení obrazového 

materiálu. 

Mateřství se v červnovém čísle dále věnuje fejeton Barbory Osvaldové s názvem 

„Matky.“ Autorka vzpomíná na svou matku a její návyky, které kdysi nesnášela. Poté , 

co dozrála, však matčiny rady a návyky vzala za své.  

Jedním odstavcem se mateřství dotýká i článek o počítačových hrách, které 

ženám „kradou“ přítele, manžele i děti. Materiál uvádí čtenářku do problematiky 

počítačových her a dá se shrnout do jedné věty: „S počítačem a hrami se dá docela 

dobře žít – jen je třeba je držet na uzdě.“ 

Červencové číslo Marianne z roku 2001 je velmi zaměřené na témata 

související s létem. To se projevuje také v rubrice rodina, kde se nachází článek o 
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dětech a letních táborech nazvaný „Milá maminko, přijeď si pro mě!“ Článek má 

poradenský charakter, hovoří o adaptaci dětí na nové prostředí a o tom, kdy nechat dítě, 

aby se v novém prostředí otrkalo a kdy ho naopak vzít zpátky domů. „Dítě nesmí mít 

pocit, že je rodiče odkopli. (...) ale jakmile dítko pochopí, že mírně nespokojené dopisy 

zabírají, může se uchýlit k vydíráníčku.“ O obrazu mateřství jako takovém se tu nedá 

zcela hovořit, text opět upozorňuje na možné problémy („Vedoucí mě osahává...“)  a 

nabízí rady při jeho řešení.  

Dále zde v podobném duchu najdeme text, který navazuje na rozsáhlý článek 

z jednoho z předchozích čísel s názvem „Mám dceru na drogách.“ Opět se rozvíjí 

problematika drogové závislosti se zaměřením na rodiče závislých, tentokrát formou 

příběhu jedné ženy, který především působí jako varování, že se to může stát každému a 

je třeba dávat pozor na každý drobný náznak problému. „Viděla svou dceru, jak krade v 

obchodním domě, jak šlape chodník na Národní třídě. Dealeři jí vyhrožovali zabitím 

druhého dítěte, když nebude za Báru platit. Nakonec pochopila, že musí zachránit 

alespoň zbytek rodiny.“ Drogy jsou tedy podle redakce časopisu jedním 

z nejzávažnějších a také nejpravděpodobnějších problémů, s nímž se mohou naše 

dospívající děti potýkat. 

V srpnovém čísle je v krátkém článku „Co si dítě skutečně myslí o vaší práci“ 

rozebírán vztah mateřství a kariéry. Především je zde zdůrazněno, že abychom měly 

jedno, nemusíme se vzdát druhého. To je v souladu s celkovou propagací mateřství 

v časopise. Mateřství je součást života, a pokud se budeme řídit dobrými radami 

v článku, nebude trpět ani jedna oblast. „Pamatujte, že můžete pracovat na plný úvazek, 

a přitom být dokonalou matkou.“ V tomto textu se slučují dvě věci, které jsou pro 

Marianne v problematice mateřství naprosto typické – mateřství není překážka, ale 

přirozená součást úspěšného života, která nám nebrání věnovat se i dalším věcem, a 

Marianne je rádce, s nímž to všechno zvládneme ještě lépe.  

Dále zde najdeme článek, ve kterém se projevuje také jeden z častých postojů 

Marianne – kritika současné české společnosti proto, že nevychází vstříc rodičům a 

nejrůznějším způsobem komplikuje naplňování mateřské role. V tomto článku jsou 

předmětem kritiky restaurace, které nepočítají s rodinami a děti nepovažují za své hosty. 

„Většina českých restaurací děti za své hosty nepovažuje. Přicházejí tak automaticky i o 

jejich rodiče, kteří kvůli tomu zůstávají doma.“ Text je poté koncipován jako servisní 

přehled, který přináší čtenářkám s dětmi tipy na nejlepší a nejvstřícnější restaurace. 
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Mateřství se jedním odstavcem věnuje i rozhovor s pedagogem Ondřejem 

Hausenblasem. Rozhovor se točí okolo školství, vzdělávání dětí, Hausenblas zde 

vyjadřuje názor, že rodiče by s dětmi měli více diskutovat atd. 

  

Zářijové číslo přináší hned v úvodu pozitivní prezentaci mateřství. Jedná se o 

oblíbený a účinný portrét ženy (majitelky butiku), která dosáhla velkého úspěchu 

v kariéře a zároveň je matkou. „Po porodu se Jana do butiku vrátila za pouhé tři týdny.“ 

Vyznění je opět totožné – dítě není překážkou úspěchu. Pokud jej odkládáte kvůli 

kariéře, jste slabé a ani sebevětší úspěch vám nakonec nevyhradí to, o co se připravíte, 

pokud odmítneme mateřství. „Přestože zároveň kojí i podniká, za hrdinku se 

nepovažuje. „Proč taky?“ usmívá se, „s dětmi můžete dělat vlastně úplně všechno, co 

bez nich.“ 

Dále je zde další reakce na moderní trendy ve společnosti, tentokrát však na 

zvyšující se rozvodovost. Marianne zareagovala článkem o výchově dětí v neúplné 

rodině na zesilující se poptávku čtenářek, neboť jak ukazují průzkumy, mnoha z nich se 

toto téma bezprostředně dotýká. „Možná jste si po rozvodu od plic oddechla, možná se 

zhroutila v pláči. Jestliže však máte děti, dlouho dýchat ani plakat nebudete – musíte jim 

totiž začít být nejen mámou, ale i tátou. Cukrem i bičem.“ V článku je opět akcentována 

silná žena – matka, která zvládne všechno od kariéry po péči o dítě, byt i svůj 

zevnějšek.   

 

Posledním číslem pro kompletní analýzu prvního ročníku Marianne je číslo 

z října 2001. Toto číslo na obálce inzeruje přílohu o dětech. „Plus příloha o dětech. V 

čem chodí děti slavných. Dětské pokoje s nápadem. Párty o níž bude mluvit celá třída. 

Otcové v jiném stavu.“ Je to jeden z mála případů, kdy je mateřství jako téma nějakého 

článku zdůrazňováno na titulní straně, to svědčí o tom, že mateřství není redakcí a 

pravděpodobně ani čtenářkami považováno za atraktivní téma, které má rozhodující 

podíl na tom, zda si číslo časopisu koupíme.  

Mateřství se věnuje i úvodník šéfredaktorky Mirky Vopavové nazvaný „Chtěla 

jsem být úžasnou matkou.“ Tento úvodník představuje jednu z méně častých 

protikadných tendencí k dokonalé matce, kterou Marianne ve svých článcích koncipuje. 

Úvodník představuje šéfredaktorku jako specialistku na výchovu dětí: „Moje knihovna 

čítá dvaatřicet výchovných příuček z oblasti dětské psychologie. (...) Kromě toho jsem 

napsala řadu populárně odborných článků o výchově a poučila rodiče z řad mých 
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přátel.“ Poté líčí příhodu, kdy údajně jako matka selhala, což jí pomohlo prozřít a být ne 

dokonalou, ale přesto skvělou mámou.  

Mateřství se letmo věnuje i rozhovor s herečkou Ornellou Muti, který ji 

představuje čtenářkám jako krásnou babičku.  

Padesátistránková příloha znamená dosud nejrozsáhlejší prostor, jaký byl 

mateřství ve sledovaných výtiscích věnován. Je koncipována ve stejném lay outu jako 

samostatný časopis, jehož jediným námětem jsou děti. Najdeme tu tak krátké zprávičky 

servisního, někdy až propagačního charakteru, stránky věnované dětské módě a bydlení, 

fotografie slavných osobností s dětmi bulvárního charakteru, humorně laděné texty o 

otcovské roli, rady týkající se výchovy apod.  

Článek o dvojčatech upozorňuje na úskalí: více starostí, finančně náročnější, 

možnost srovnávání dětí. Vyznění článku je však jednoznačné: dvě děti jsou 

dvojnásobná radost. 

Materiál „Má styl, její dítě také“ představuje šest slavných maminek vyfocených 

se svými ratolestmi v drahém módním oblečení. Článek ukazuje matkám, že by se měly 

zabývat i stylem oblékání svých dětí, např. Jako herečka Yvetta Blanarovičová: „(...) i 

mě se líbí streetwearová móda. Dokonce se spolu o módě i bavíme. (...) Snažím se ho 

vést k tomu, aby si barvy kombinoval sám.“  

V příloze se spojují typické rysy obrazu mateřství, které jsme popsali ve všech 

předchozích číslech. Není zde výrazně přesvědčující text, ale celkové ladění přílohy je 

velmi optimistické a pozitivní. Řada barevných, veselých fotografií s roztomilými dětmi 

a jejich šťastnými rodiči pomáhá budovat obraz mateřství ve stejném duchu. Některé 

články upozorňují na drobné problémy, se kterými se můžeme v mateřství potýkat, ale 

vždy je zde zřetelná snaha, aby celkové vyznění bylo opět pozitivní, redakce se vždy 

snaží najít něco optimistického, čím do problému vnese světlo. Také se zde poprvé 

mateřství výrazněji propojuje s partnerským vztahem. Ačkoli je v článku Muži v jiném 

stavu patrná nadsázka, mateřství zde jasně vystupuje jako něco, co přináší do vztahu 

muže ženy nový impuls, co je spojí nadosmrti.   

4.2.1 Shrnutí ročníku  

V ročníku 2000 tedy není v Marianne věnována mateřství marginální pozornost,  

ale to je zde vždy vnímáno jako něco, co bezpodmínečně patří k životu každé 

ženy. Předkládaný obraz mateřství má i negativní konotace, ale jeho celkové vyznění je 

pozitivní. Upozorňuje se na drobné problémy, které mohou nastat, ale vyústěním je 
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vždy kladná situace. Redakce se snaží formovat čtenářky k podpoře a touze po 

mateřství. Na jednu stranu je zde reflektován problém klesající porodnosti, zároveň je 

však předpokládáno, že převážná většina čtenářek časopisu má již děti staršího věku, 

čemuž odpovídá volba témat i několikeré použití tohoto motivu v článcích nejrůznějšího 

zaměření. Článků věnovaných výhradně mateřství je zde poměrně málo, zároveň se 

však motiv mateřství v různé míře promítá do dalších oblastí, jako např. kariéra, neboť 

mateřství je zkrátka nedílná součást života ženy a ovlivňuje tak všechny jeho aspekty. 

 

5. Marianne 2004 

V roce 2004 byl již časopis Marianne zavedený, získal silnou čtenářskou obec a 

stabilně se vyprofiloval. V porovnání s prvním číslem se mírně změnila grafická úprava, 

rubriky a jejich řazení však zůstalo víceméně stejné. Letmým pohledem na titulní strany 

můžeme zjistit, že mateřství jako takové se opět nestalo nikterak převažujícím tématem, 

naopak na „titulce“ jsou články týkající se tohoto tématu inzerovány jen velmi zřídka. 

 
 

5.1 Kvantitativní analýza 

číslo časopisu I.04 II.04 III.04 IV.04 V.04 VI.04 VII.04 VIII.04 IX.04 X.04 XI.04 XII.04 

počet článků o 
mateřství 4 5 3 5 4 3 4 4 5 3 3 1 

 

V ročníku 2004 můžeme v časopise Marianne pozorovat mírný nárůst článků o 

mateřství. V průměru se v jednom čísle objevuje tři a půl článku věnovaném mateřství: 

jeden až dva vícestránkové materiály a dva a více kratších servisních článečků a tipů. S 

příchodem Lenky Tréglové v říjnu můžeme zaznamenat  zmenšení prostoru, které bylo 

v Marianne mateřství věnováno pod vedením Mirky Vopavové.   

Přesto je hladina počtu článků ve sledovaném ročníku konstantní až na 

prosincové – vánoční číslo, kde se sice mateřství věnuje jen jeden článek, ale téma dětí 

a mateřství je protkáno celým číslem, jen ne v ucelené podobě článku, či odstavce 

věnovaného pouze mateřství.  

5.2 Kvalitativní analýza 

V lednovém čísle z roku 2004 není čistě problematice mateřství věnován žádný 

velký analytický článek, což nás prozatím utvrzuje v předpokladu, že toto téma není 
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v periodiku prioritní, mnohem více prostoru dostává např. krása nebo móda. Na 

mateřství je však orientován dvoustránkový rozhovor s policejní psycholožkou Alenou 

Plškovou, která hovoří o nejčastějších chybách ve výchově. Článek „Dítě má přednost 

před kapitalismem“ je koncipován jako souhrn několika rad, jak se vyhnout kritickým 

chybám a jejich následkům, jehož důvěryhodnost zvyšuje fakt, že tyto rady pronáší 

odborník. Mateřství je zde tentokrát prezentováno v uvolněnějším duchu: „Stokrát jsme 

to slyšely: povídat si a poslouchat vlastní děti je tou nejdůležitější věcí ve vesmíru. Což 

se ovšem neslučuje s osmihodinovou pracovní dobou. Co s tím? Policejní psycholožka 

Alena Plšková radí oželet vytřenou podlahu a umyté nádobí.“ 

Mateřství se dále v tomto čísle dotýká článek pojednávající o nepřirozenosti a 

nebezpečnosti císařských řezů nazvaný „Nouzový východ.“ Zařazení tohoto textu 

ukazuje, že redakce na rozdíl od předchozího sledovaného ročníku vzala v potaz, že 

některé její čtenářky teprve před mateřskými povinnostmi stojí a takovýto článek je má 

upozornit na nebezpečí a zároveň jistým směrem formovat jejich názor. Názor autorky 

článku je jasný: „Císařské řezy na přání se kromě Spojených států hojně praktikují 

například i ve Velké Británii a Itálii. Zvláštní přístup k povití potomka je tam však 

dokonale právně ošetřen. Žena za své přání a případné nezdary, komplikace, invaliditu 

nebo dokonce smrt nese odpovědnost jen a jen sama.“  

Na konci časopisu se ustálila rubrika „Děti – extra tipy,“ v které je standardně 

jeden kratší článek (dva, tři odstavce) o dětech a několik tipů, co dětem koupit. V 

rubrice Zdraví nalezneme jednoodstavcový článeček o školním zvyku: chození na 

toaletu jen o přestávkách. 

 

Únorové číslo dodržuje nastolený trend, rubrika rodina je opět zařazena až na 

konci časopisu, za rubrikami jako móda, krása a hubnutí, které se redakci zřejmě zdají 

atraktivnější. Tentokrát je zde dětem věnován dvoustránkový článek „Od plyšáka až ke 

kabrioletu,“ který prostřednictvím hmotných věcí popisuje cestu dítěte k samostatnosti. 

Text je opět koncipován jako souhrn rad, jak dítě přílišnou láskou nebrzdit, ale pomoci 

mu ke správnému samostatnému rozvoji. Vedení k samostatnosti je zde paradoxně 

popsáno prostřednictvím věcí, které dítěti kupují rodiče: „Pokud jste všemi záchytnými 

body osnovy prošli bez ztráty desítky, klidně ten kabriolet dítěti kupte. Udělali jste 

přece všechno pro to, aby v něm nejezdilo bez čepice!“  

Důvěryhodnost předložených faktů je podložena několika citacemi promluv 

dětských psychologů. Obraz mateřství je podobně jako v předchozím čísle spojován 
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s varováním před chybami, které můžeme udělat, zároveň je zde vývoj popisován 

takzvaně od kolébky, čímž definitivně padá původní přístup k ženám přes třicet let jako 

těm, které již podle předpokladů musí mít děti nejméně školního věku. To může také 

souviset s vlivem proměňující se demografické křivky, která začíná ukazovat na trend 

odsouvání rodičovských povinností na pozdější dobu27.  

Pozitivní obraz mateřství podporuje rozhovor s úspěšnou manažerkou Olgou 

Gristelovou („Dětskou lásku si nepředplatíte“), která mluví o tom, jak při svém povolání 

dobře zvládat péči o početnou rodinu. Také rozhovor s herečkou Helenou Bonham 

Carter „Oscarová šestinedělka“ o jejím nedávno narozeném dítěti. Vše je doplněno 

fotografie šťastných usmívajících se dětí. Tyto text mají ve čtenářkách umocnit pocit, že 

mateřství je něco, co se dá s kariérním růstem dobře zkombinovat a co by každá úspěšná 

žena měla skvěle zvládat. 

V rubrice Zdraví opět nalezneme jeden odstavec o zdravém jídelníčku dětí, které 

aktivně sportují. V rubrice Děti – extra tipy krátký článek „Přijímačky, bu bu bu!“  

 

Po prohlédnutí březnového čísla se už zdá být struktura celého ročníku 

Marianne zřejmá. Jednotlivé rubriky a jejich řazení se ustálilo, všechno má své pevné 

místo. Články věnované mateřství se objevují v druhé polovině časopisu, přičemž 

dominantní je text, jenž nějakým způsobem radí s výchovou dětí. Zdá se, že v tomto 

ročníku bude obraz mateřství budován sice jako pozitivní, ale teprve tehdy, když se 

vyvarujeme všech chyb, což bychom bez uveřejněných rad nedokázali.  

V tomto čísle je pozornost věnována vztahu dětí k financím, upozorňuje tedy na 

další možné chyby ve výchově, které by mohly mít pro budoucnost dětí fatální 

důsledky. Rýsuje se nám tu tak obraz mateřství jako zodpovědnosti. Článek „Máte 

doma malého Rotchilda?“ obráží materiální zaměření buržoazní společnosti: „V 

rozvinutých tržních společnostech, kde – jak pevně doufáme – budeme, až naše dítko 

vyroste, je termín ‚chudý‘ synonymem pro slovo neschopný.“ Materiál radí, jaké dávat 

dětem kapesné („V první až páté třídě 100–200 Kč, od šesté do deváté 200 až 300 Kč, 

na střední škole 300 až 600 Kč měsíčně.“), jak je vyvarovat dluhů atd.  

 Vedle toho se zde také objevuje článek: „Jak se žije otčímům a macechám.“ 

Obraz nevlastního rodičovství je zde spojen s řadou obtíží, zároveň však je velice 

pozitivní, neboť člověk poskytuje svou lásku někomu, kdo ji po rozvodu rodičů, nebo 

                                                 
27 Viz data Českého statistického úřadu dostupná na <http://www.czso.cz> 
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úmrtí jednoho z rodičů opravdu potřebuje. „Nevlastní dítě má oproti vlastnímu velkou 

výhodu: máme je rádi jen za to, jaké opravdu je.“ Ženinou přirozeností je být matkou ať 

už vlastního, nebo cizího dítěte. Podle Marianne není nic lepšího než naplnit svou 

mateřskou povinnost péčí o někoho opuštěného, kdo nám nakonec přiroste k srdci úplně 

stejně jako dítě vlastní. 

V rubrice Děti - extra bonus najdeme krátký článek o asistovaném domácím 

porodu: „Dula s vámi počká“ a řadu tipů, co dětem pořídit. 

 

Dubnové číslo Marianne pokračuje v rozvíjení problematiky potíží 

s otěhotněním. Článek z rubriky Zdraví „Děti jsou dřina“ se zaměřuje především na 

cvičební metodu Ludmily Mojžíšové, jejíž účinnost dokládá příběhy několika žen. Je 

zjevné, že časopis začal silně reagovat na stále častější problém českých žen 

s otěhotněním. Text v ženách evokuje pocit, že pokud pro ně mateřství přichází 

přirozenou cestou, mají velké štěstí. „Je jim kolem třiceti a na nic jiného než na 

vytoužené těhotenství nemyslí. Jsou pro to ochotny udělat cokoli. Zklamání, 

menstruace, další pokus, další zklamání. Příčina? Nejasná.“ Žena, která vnímá 

těhotenství jako něco negativního, co jí zkazilo plány, se na základě příběhů 

nešťastných žen v článku může cítit i trochu provinile. Marianne tak opět skrytě a 

nenápadně buduje pozitivní obraz mateřství jako něčeho žádoucího, co má být 

přirozenou součástí každé z nás.  

Další velký článek je o výchově dětí. Tentokrát o tom, jak dosáhnout tzv. slušně 

vychovaného dítěte tréninkem společenských situací v dopravních prostředcích, 

restauracích, divadle apod. Marianne je opět rádkyní, bez které by ženy své děti 

nezvládly: „Jak vypadají slušně vychované děti? Pravděpodobně nevíte. (...) Nezbývá 

než se pokusit uplácat je z té hromady špatných vlastností, která bydlí ve vašem 

dětském pokoji.“  

S obrazem mateřství dále v tomto čísle souvisí krátký článek o cvičení 

v těhotenství, rady, jak malé dítě vzdělávat v jazycích a také hlavní téma čísla – 

výsledky dotazníku, jak moderní žena vše zvládá.  

Podle tohoto průzkumu je moderní reálná žena velmi samostatná a schopná, 

zvládne práci i rodinu a nikdy se jí nestane, že by někde zůstala stát nemohoucí čekajíc 

na pomoc. Tímto článkem Marianne podporuje obraz moderní ženy, jako takové, která 

si poradí se vším, podává dobré výsledky v práci i zaopatří rodinu a hlavně se postará o 

děti. „Jsme vzdělané a samostatné. Bydlíme v pěkném bytě, máme auto, jezdíme na 
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exotické dovolené.“ To je na jednu stranu dozajista pozitivní, protože to na mnoho žen 

může působit jako podpora v činorodosti, ale na druhou stranu nesmíme opomíjet, že to 

na některé ženy může mít i vliv negativní. Žena, která má problémy zastat celou svou 

širokou sociální a rodičovskou roli, některé aspekty života nestíhá či je musí zcela 

vynechat, si může po přečtení článku, podle něhož nemají ostatní moderní ženy s tímtéž 

žádný problém, připadat neschopná a méněcenná.  

V rubrice Zdraví nalezneme jeden odstavec o prořezávání prvních zubů: „Už 

lezou!“ 

 

V Květnovém čísle můžeme opět zaznamenat reakci na aktuální trend ve 

společnosti, v tomto případě na zvyšující se rozvodovost a tím pádem otázky střídavé 

péče o děti. Článek „Rodičem na půl úvazku“ zobrazuje mateřství, které může být 

střídavou péči „okleštěné.“ Materiál je ukázkou protichůdné tendence dokonalého 

mateřství v dokonalé rodině, ukazuje, že žena může být dobrou matkou, i když nemá 

dítě 24 hodin u sebe.  

Vedle toho je zde opět článek zaměřený na chyby ve výchově, konkrétně 

nejčastější chyby prvomatek v novorozeneckém období dítěte. Tento materiál je jednou 

z mála protichůdných tendencí k vzoru ideální matky, která všechno stíhá a ještě u toho 

vypadá skvěle. Článek je psaný s nadhledem a matky uklidňuje:  „Víte, jak poznáte na 

pískovišti prvomatku od druhomatky, případně vícematky? Ta, která dudlík spadlý na 

zem běží opláchnout pod nejbližší fontánku, má jedno dítě. Ta, co ho olízne a vrátí 

nemluvněti do pusy, má dvě děti. Kdo dá dudlík olíznout psovi, je ostřílenou 

vícematkou. Zkuste se zařadit mezi ně, i když zatím máte jedináčka.“ 

V rubrice Cestování nalezneme článek „Tábor? Trefte ten správný,“ o mateřství 

krátce pojednává i rozhovor s herečkou Theodorou Remundovou:“V naší rodině se 

cítím bezpečná.“ 

Můžeme si zde tedy také povšimnout především oproti prvnímu ročníku 

Marianne zvýšeného důrazu na čerstvě narozené děti. Časopis se v tomto ohledu značně 

přizpůsobil vývoji společnosti. Ukázalo se, že mnoho žen z cílové skupiny měsíčníku se 

teprve matkami stává nebo touží stát, na což časopis zareagoval adekvátní volbou témat, 

jak jsme zaznamenali v analýze posledních výtisků.  

 

V červnovém čísle se začíná projevovat orientace na léto, dovolenou a svatební 

sezonu. Dětem je tak prostor věnován především v rubrice cestování. Opět se zde 
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objevuje mírná kritika současné společnosti, která se často k rodičům nestaví zrovna 

přívětivě. Článek „Dětem vstup přísně povolen“ poukazuje na skutečnost, že mnoho 

rekreačních zařízení svým uspořádáním i přístupem zaměstnanců zrovna nefandí 

rodinám s malými dětmi. Proto časopis přináší seznam tipů na penziony a další 

ubytovací zařízení, kde je myšleno na všechny potřeby dětí.  

V čtenářkách je tak vytvářen dojem, že děti není třeba na dovolenou někam 

odkládat, pouze je nutno najít vhodný prostor pro společnou rekreaci. Tento motiv 

současné společnosti ztěžující matkám i otcům běžné fungování s dětmi v různých 

situacích je v Marianne velmi častý.  

Mateřství s dále věnuje článek „Zachovejte si třináctou komnatu“ o skloubení 

péče o děti a sexuálního života. „Novopečená matka mívá problémy s rolí manželky. 

Vězte ale, že slogan Vše pro dítě je přežitek.“ Takový článek je ve sledovaném vzorku 

první svého druhu. O ženách – matkách většinou v Marianne není pojednáváno jako o 

sexuálních objektech.   

Rubrika „Děti – extra tipy“ se přejmenovala na „Děti – extra bonus,“ nadále 

však přináší krátké servisní články stejného typu. Tentokráte radu, jak nosit malé děti: 

„Máte miminko? Na záda s ním!“ 

 

Hlavní téma červencového čísla se dotýká již několikrát v různé míře 

reflektované problematiky. Článek „Příliš chytrá na děti“ hovoří o klesající porodnosti 

ve společnosti a především o klesající porodnosti mezi tzv. intelektuálními elitami. 

Řada vzdělaných lidí podle článku vůbec neplodí děti a celková intelektuální 

společenská úroveň tak klesá. Marianne se v tomto ohledu opět snaží vyznít jako 

propagátor mateřství, uvádí příklady slavných inteligentních lidí, kteří mají děti, 

upozorňuje na špatný vývoj populace a alarmující skutečnost, že podle průzkumů je 

v českém prostředí atraktivita manželství a rodičovství hodně nízko na žebříčku hodnot. 

„Zbývá tudíž jediné: přesvědčit elity, čili ty nejvzdělanější, nejosvícenější a také ty 

nejzámožnější z nás, že znamením inteligence , ale i luxusu jsou (stejně jako hodinky od 

Cartiera, oblek od Bosse či všechny díly Ottova slovníku naučného) tři čtyři dětičky.“ 

Je zde jasně vymezený názor: nižší porodnost je problém, kdo nechce děti je za 

něj zodpovědný a potažmo tak odpovídá za úpadek společnosti. 

Pozitivní obraz mateřství je podpořen v rubrice móda, která je celá věnována 

módním kreacím matky s dcerou, jež vytvářejí takřka dokonalý pár. 
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Text „Co mi dluží moje dcera“ se věnuje mateřskému obětování se, které je 

chápáno jako samozřejmé. Článek nabízí metodu pro „krkavčí matky“, jak se smířit se 

všemi emocemi a financemi, které do svého dítěte nenávratně vložila a  které se jí 

většinu nevrátily zpět. „Zkuste být pro jednou krkavčí matkou a vyčíslit své náklady 

spojené s mateřstvím. Berte to jako terapii, která vaši lásku k dětem neumenší.“ 

Rubrika Děti – extra bonus přináší krátký článeček „Jděte první“ o chození 

malých dětí na nočník.  V rubrice Zdraví nalezneme dva odstavce o zdravém jídle pro 

děti: „Krmíte svoje děti příliš zdravě?“ 

 

Srpnové číslo Marianne 2004 se ještě zčásti orientuje na letní témata, jinak je 

skladba v souladu s celoročním konceptem.  

Krátký článek „Trénink na příští tábor“ radí matkám, že by jejich děti měly umět 

pravidelně pít, jíst a chodit na záchod, než je vypustí na letní tábor.  

Článek „Moje budoucí rodina“ je složen z příběhů dětí čtyř slavných, nebo 

úspěšných českých žen (Bára Basiková, Zora Jandová, Dana Obermajerová a Petra 

Kadlecová.) Děti v článku popisují, jakou rodinu by jednou toužily mít a jejich matky 

tyto tužby komentují. „Moje budoucí rodina bude začínat svatbou přibližně ve 20 až 30 

letech. (...) Postupem času si necháme postavit malý domeček někde blízko většího 

města. Budeme mít dvě děti – holku a kluka.“  

Na problematiku související s mateřstvím je zaměřen stránkový článek „Kdo je 

tady šéf?!“ Text upozorňuje na problém tzv. přerůstání dětí přes hlavu. Článek je 

osvědčenou směsí rad odborníků a reálných příběhů, která v čtenářkách mají vzbudit 

dojem, že jim se tohle taky přece může stát.  Poukazuje na v zásadě škodlivý vývoj 

společnosti, který vede děti k zaujímání mnohem dominantnějších postojů, než kdy 

zaujímali jejich rodiče. Poukazuje se na změnu pozice dětí za poslední roky. Následují 

rady pro rodiče, jak v dané společnosti dosáhnout uspokojivého kompromisu a jasného 

řádu, který sice nebude děti příliš omezovat, ale zároveň jim nedá do rukou veškerou 

moc. 

Článek v rubrice „Děti – extra bonus“ radí matkám, jak připravit své děti na 

delší cestování v době dovolených: „Mami, už tam budeme?“ 

  

 

V zářijovém čísle je tématu mateřství věnován poměrně velký prostor. Článek 

„Tatínkova holčička“ je psán z pohledu dospělé ženy, která uvažuje nad tím, jak ji 
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poznamenal vztah s otcem. „Je nejdůležitějším mužem našeho života. (...) A poslední 

dobou nejspíš s úžasem zjišťujeme, že jsme úplně stejně paličaté, vzteklé a ctižádostivé 

jako on.“ Upozorňuje na to, že dětem by se neměl věnovat jen matka: „Trpíme jak 

postřelené srnky, když nás otec vnímá asi tak intenzivně jako nohu od stolu.“   

Vůbec poprvé se ve sledovaném vzorku objevuje tématika antikoncepce, nejspíš 

jako reakce na vzrůstající požadavky moderních žen kontrolovaně řídit své mateřství. 

Naopak mateřství jako takovému, tedy především otázce výchovy v tomto čísle není 

věnován žádný prostor. Dále zde nalezneme fejeton o matce, která je „ten nejhodnější 

člověk na světě. Pro druhé by se rozkrájela, krmí toulavé kočky šunkou, nikdy 

neodmítne pomoci nutným a pro druhé by se rozkrájela.“ 

Materiál nazvaný „To nejlepší, co mě naučila moje matka“ si sice  pohrává s 

tématem dospělá žena (čtenářka) a její matka, hlavním tématem je však kosmetika. 

„Dobrou pleť jsem naštěstí zdědila po mamince.“ 

Nejblíže má tématu mateřství článek o dětských domovech a možnosti 

pěstounské péče: „Umíte darovat domov?“ Emotivně napsaný materiál vyzývá ženy, 

které nemohou počít přirozenou cestou k naplnění svého mateřského údělu adopcí. 

„Ony nechtějí naše hračky ani peníze, ale nás. (...) Přivést si domů docela cizí dítě 

vyžaduje nejen odhodlání, ale také pevné nervy a dobré srdce. Máte je?“ 

V rubrice Zdraví nalezneme obligátní dva odstavce o zdraví dětí, tentokrát o 

dětském meningokoku. Děti – extra bonus přináší krátký materiál o tom, jak přinutit 

dítě k úklidu: „Šuplíky vzhůru nohama.“ 

  

 

Stejně jako do ostatních čísel se i do tématiky říjnového vydání Marianne 

promítá aktuální roční období. Opět je zde článek o antikoncepčních prostředcích, 

tentokrát o jiném druhu než v předchozím čísle, což vytváří dojem seriálu v této 

aktuální tématice. V tomto čísle je možno zaznamenat zmenšený prostor pro otázky 

mateřství. Většinu stránek vyhrazených obvykle dětem zde zabírá zřejmě atraktivnější 

obsah v podobě řady psychotestů. Příčinou odsunutí tématu mateřství může být nová 

šéfredaktorka Lenka Tréglová a odchod Mirky Vopavové z hlavního postu na post 

ředitelky redakce Marianne. 

Článek „Příliš dlouho a mateřské?“ je protichůdnou tendencí k článkům 

představující ženu, kterou naplňuje především mateřství. „Čím déle jsme s dětmi doma, 

tím víc společných znaků s nimi máme. Některé z nich nám ale naznačují, že bychom se 
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už měly vrátit do světa za pískovištěm, abychom si zachránily zbytky duševního 

zdraví.“ Materiál říká ženám, kdy se mají vrátit do práce: když se jejich slovní zásoba 

zredukovala na dvojslabičná slova, když zná všechna pískoviště v okolí, ale žádnou 

galerii atd.  

Další text pojednává o vztazích s dětmi pubertálního věku. Po minulých číslech, 

které se zaměřovaly především na výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, 

zde můžeme zaznamenat menší tématický obrat k prvním číslům Marianne, v nichž se 

hojně pracovalo s předpokladem, že čtenářky mají děti vyššího věku. Co se týče tohoto 

konkrétního článku s titulem Můj puberťák mě miluje, tak zde je obraz mateřství silně 

pozitivní, neboť přináší výpovědi několika žen, které skvěle vycházejí se svými dětmi 

v problémovém věku. Čtenářky jsou tak zde přesvědčovány, že obávaná puberta dětí 

může být se správným přístupem (k němž časopis pochopitelně poskytuje hodnotné 

rady) bezproblémovým obdobím. „Smějte se. A váš puberťák se možná alespoň na 

chvíli přestane tvářit jako bůh nudy a rozchechtá se s vámi. „Na mámě je super, že 

pořád něco vymýšlí a organizuje,“ chválí svou matku Klára.Pozitivní vyznění podtrhuje 

fotografický materiál zachycující harmonické usměvavé dvojice rodičů a jejich 

pubertálních dětí. 

V rubrice Děti – extra bonus najdeme dva odstavce o tom, jak uspat děti:  

„Chtíc, aby spal.“ 

 

V listopadovém čísle je mateřství věnována pozornost již v rubrice zdraví, kde 

se nachází článek „Nebe a peklo mateřství.“ Je to text upozorňující na poporodní 

deprese, stres a laktační psychózu. Jeho cílem je především upozornit všechny ženy, že 

nemusí ihned po porodu zvládat stávající i nové povinnosti levou zadní, ale že důležitá 

je také psychická pohoda, aby si matka svoje dítě skutečně užila. Tento text hodnotím 

na rozdíl od výše zmiňovaných článcích o supermoderní ženě, která všechno zvládne, 

jako velmi pozitivní. Pomáhá ženám vyrovnat se s novou situací a nezhroutit se z toho, 

že vše nejde okamžitě jako na drátkách. Obraz mateřství je tu tedy pozitivní, ale je 

upozorněno na velké nebezpečí, které s sebou přináší. Zároveň podotýká, že někdy nás 

skutečně může postihnout nemoc v podobě laktační psychózy, která nemá nic 

společného s tím, jak budeme dítě zvládat.  

Článek „Poznejte své rodiče“ radí čtenářkám, jak navázat vztahy s rodiči v 

případě, že dětství nebylo příliš harmonické. Materiál opět používá promluv odborníků 
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a příběhů: „K mámě jsem našla cestu až těsně před její smrtí. Teprve tehdy mi došlo, 

proč byla na mě tak náročná.“ 

Další článek „Divočáci, nebo rozmazlenci“ se také věnuje možným problémům 

ve výchově dětí, tentokrát volnému času dětí. „Noční můrou všech dětí od nuly do 

dvaceti let jsou příliš aktivní rodiče, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jejich potomek se 

ukouše nudou, dostane se na scestí a totálně zakrní, pokud mu ostražitě nenaplánují 

volný čas až do poslední pikosekundy. Výsledek? Uondané matky.“ Tento článek 

pokračuje v protichůdné tendenci k supermatce. Radí čtenářkám, aby ve výchově 

zvolnily a nechaly své děti se nudit.  

V tomto čísle je tedy důraz v oblasti mateřství především na možné problémy, 

obraz šťastného mateřství je zde poněkud potlačen. 

 

Poslední číslo ročníku 2004 z prosince je specializováno na Vánoce, takže se 

zde tolik nedodržuje stálá struktura a uspořádání. Většina prostoru je věnována radám a 

tipům na vánoční období, příp. rozhovorům a dalším článkům na toto téma. Na 

mateřství jako takové nakonec v tomto uspořádání nezbývá prakticky žádné místo. Jistě, 

děti jsou např. součástí článku plného tipů na vánoční dárky, ale specificky zaměřený 

článek, který by se týkal jen dětí nebo dalších prvků spojených s mateřstvím, tu najdeme 

jen jeden.  

Materiál „Jaké to je vychovávat svého sourozence“ je složený z příběhů tří 

rodin, ve kterých musel starší sourozenec převzít rodičovskou roli. „Zemřela jim matka, 

ale zůstal jim pečující otec. Jenže zanedlouho zemřel i on. Zbyla jim ale ještě starší,  už 

dospělá sestra. Odpovědná a laskavá.“ Sestry, které se musely velmi brzy stát 

náhradními matkami jsou zde ukázány jako velmi silné ženy, které si musely projít 

mnoha peripetiemi, vše pro dobro věci: „Snažila jsem se mamku nějak nahradit, ale 

cítila jsem, že se mi to moc nedaří. (...) Kamarádky měly úplně jiné starosti. (...) 

Nakonec mě to ale snad posílilo. Vím, že se jen tak hned nezhroutím.“  

5.2.1 Shrnutí ročníku 

Pokud bychom tedy měli zobecnit a popsat základní trendy v zobrazování 

mateřství v časopise Marianne v ročníku 2004, můžeme si povšimnout několika 

typických rysů. Mateřství není prioritním zaměřením časopisu, ten se orientuje na 

mnoho aspektů života moderní ženy a mateřství je jen jedním z nich, a to z hlediska 

atraktivity někdy trochu méně důležitým. Zároveň je však mateřství neustále nenápadně 
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předkládáno jako každodenní součást našeho života, fotografie s mateřskými náměty se 

objevují i u textů s odlišným zaměřením, neboť ukazují např. to, že mnohé úspěšné 

osobnosti jsou také matkami. Fotografie matek s dětmi jsou v sekci móda, zdraví apod. 

Mateřství je zkrátka něčím nedílným, na co není potřeba zvlášť upozorňovat. Zajímavou 

ukázkou tohoto spojování mateřství s dalšími stránkami ženského života je také to, že 

kdykoli se v Marianne objevuje nějaký text o konkrétních ženách, jejich příběhy, rady, 

rozhovory s nimi apod., není v textu nebo u doprovodné fotografie uvedeno jen jméno a 

zaměstnání dané ženy, ale vždy také rodinný stav a počet dětí. Působí to dojmem, že 

osobnost ženy je také utvářena jejím rodinným životem a naše názory je nutno spojovat 

si s úspěšností plnění mateřské role. V ročníku 2004 se projevuje zřetelná orientace na 

ženy, které jsou matkami dětí mladšího věku, velice výjimečně zde najdeme text o 

dětech v pubertálním věku. Časopis tak reaguje na nové trendy v reprodukčním chování 

českých žen a definitivně tu padá předpoklad, že čtenářky tohoto časopisu musí mít již 

děti nejméně školního věku. Ve všech číslech je přes upozornění na drobná negativa 

systematicky budován pozitivní obraz mateřství. Pracuje se s motivy úspěšných žen, 

které skvěle plní mateřskou roli a budí se tak ve čtenářkách dojem, že dítě rozhodně 

není překážkou jakéhokoli úspěchu. Je zde zřejmá také reflexe moderních civilizačních 

problémů s rozmnožováním, jejichž prostřednictvím je opět předkládán kladný obraz 

mateřství jako něčeho přirozeného a žádoucího a dochází tu i k určitému nenápadnému 

odsouzení žen, které tuto svou přirozenost z materialistických důvodů odvrhují. 

Zmiňovaný text v takových čtenářkách až vyvolává pocit studu za to, že zatímco mnoho 

žen po dítěti touží a není jim ho dopřáno, ony se této výsady vzdávají.  

Vedle jednoznačně pozitivní prezentace mateřství však zde také nastupuje 

upozorňování na problémy, na možné chyby ve výchově, objevuje se aspekt 

zodpovědnosti. V tomto ohledu Marianne předkládá odborně působící články, které 

mají atraktivní formu sloučeniny příběhů reálných žen a názorů odborníků. Zřetelná je 

touha Marianne stát se nepostradatelným pomocníkem, neboť každá žena si uvědomuje, 

že mateřství není jenom idylka a uvítá pomoc. Jako trochu problematický vnímám častý 

motiv výkonné moderní ženy, která skvěle zvládá svou náročnou práci i péči o rodinu. 

Záměrem zřejmě bylo poukázat na možnost sepětí obou rolí a znovu budovat pozitivní 

obraz mateřství jako něčeho, co rozhodně neznamená konec ambicím a úspěchům 

v jiných oblastech. Takovýto článek však může v mnoha ženách vyvolat velký tlak až 

deprese, neboť snad každá žena má někdy pocit, že všechno nezvládá a čtení textů o 

úspěšných superženách jí zrovna dvakrát nepomůže. Tuto skutečnost si však zjevně 
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nakonec uvědomila i samotná redakce a do jednoho z posledních čísel zařadila článek 

na tuto problematiku reagující a v mnoha ohledech uklidňující. Celkově lze říci, že 

Marianne v roce 2004 vytváří na svých stránkách prostřednictvím vzájemného 

spolupůsobení verbálních i neverbálních prostředků velmi pozitivní obraz mateřství. Je 

to jedna z nejdůležitějších hodnot, která je i přes zdánlivě malou pozornost neustále 

prosazována. Samozřejmě nejsou opomenuty ani problémy, které mateřství přináší, ale 

Marianne svým čtenářkám nepřímo vysvětluje, že ty se dají zvládnout a vedle radostí 

souvisejících s mateřstvím vyznívají nepodstatně.  

 

6. Marianne 2007 

Posledním analyzovaným ročníkem je ročník 2007, tento ročník je relativně 

nový, a proto lze předpokládat, že bude poměrně věrně odrážet současný stav 

společnosti. Obraz mateřství v něm pravděpodobně nebude nikterak zásadně proměněn, 

pouze očekávám mírný posun ve volbě podtémat, případně i lehkou modifikaci 

celkového vyznění textů s ohledem na současné trendy v reprodukčním chování 

českých žen, tzn. odsouvání mateřských povinností do pozdějšího věku, ale zároveň 

také vliv tzv. babyboomu. V roce 2007 měla Marianne pevně vydobyté místo na trhu, 

zároveň však zaznamenávala postupný propad prodejnosti (na vrcholu byla v roce 

2004), což lze přičíst především rozmachu podobně orientovaných textů na internetu, 

především vlastní internetové mutaci časopisu Marianne. Mnohé čtenářky tak 

pravděpodobně zůstaly magazínu věrné, pouze upřednostnily jeho modernější a 

bezplatnou interaktivní podobu. 

V tomto ročníku se poněkud proměnila skladba časopisu, zmizelo množství ostře 

vymezených rubrik. Oproti předchozím sledovaných ročníkům v časopise nalezneme 

více fotek, ale méně textu. Šéfredaktorkou je Irena Jirků. Články jsou řazeny do 

menšího počtu tematických okruhů, konkrétně Naše témata, Dekor a jídlo, Rozhovory, 

Móda a krása, Zdraví a cestování, Povídka a Kultura. Zmizela tedy mj. samostatná 

rubrika Rodina. Na mateřství tak není v obsahu nikterak explicitně upozorňováno a při 

prvním pohledu se zdá, jako by mateřství přestalo být pro Marianne jedním ze 

zásadních témat. Je to nápadné zvláště v kontrastu s očekáváním, že toto téma bude 

vzhledem k vzrůstající porodnosti v České republice hrát v časopise orientovaném na 

ženy v produktivním věku jednu z hlavních rolí. Faktem však je, že vzrůst porodnosti 

nebyl v roce 2007 ještě tak nápadný a babyboom, který zvlášť dnes silně pociťujeme, 
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byl teprve ve svém počátku. Časopis tak na nejnovější vývoj pravděpodobně nestihl 

včas zareagovat a skladbu článků uzpůsobil spíše opačnému trendu, tedy upadajícímu 

demografickému vývoji. Téma mateřství také ve většině případů není inzerováno na 

obálce časopisu. Abychom si mohli udělat představu o jeho prezentaci, je nyní třeba 

mnohem více listovat a hledat. Tato praxe dává podnět k domněnce, že mateřství a 

s ním spojené problémy nejsou pro potenciální čtenářku atraktivním tématem. Marianne 

se zjevně snaží ženy nalákat na jiná témata, především partnerské vztahy a 

sebezdokonalování. Znamená to, že mateřství dostalo v tomto ročníku oproti očekávání 

ještě méně prostoru než dřív nebo jen zkrátka není zdůrazňována na titulní straně ani 

v obsahu? 

 

6.1 Kvantitativní analýza 

číslo časopisu I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 

počet článků o 
mateřství 2 2 3 3 4 0 1 2 5 2 4 2 

 

Šéfredaktorkou Marianne je v roce 2007 Irena Jirků. Pod jejím vedením můžeme 

zaznamenat propad počtu článků o mateřství, v průměru na jedno číslo vychází 2 a půl 

článku o mateřství. Poprvé se setkáváme s číslem (konkrétně červnem 2007), kde žádný 

článek o mateřství není.  

Hladina počtu článků o mateřství je kolísavá, průměr zvedají speciály o dětech z 

května a září, kdy řada dětí nastupovala do školy. Nadále můžeme pozorovat trend 

jednoho a dvou rozsáhlejších materiálů o mateřství. Dílčích článků, nebo odstavců, 

které o mateřství pojednávaly výrazně ubyly. Krátké servisní články, velmi časté v 

ročníku 2004 se v tomto ročníku téměř nevyskytují.  

 

6.2 Kvalitativní analýza 

Lednové číslo Marianne 2007 je celé orientováno značně optimisticky a ke 

změně v duchu hesla: „Nový rok, nový život“. Číslo především rekapituluje uplynulý 

rok a poskytuje řadu rad, jak úspěšně začít rok nový. Tématu mateřství jako takovému 

je  v tomto čísle věnován jen jeden článek: „Moje rodina má svůj plán.“ Článek je o 

plánování aktivit dětí a vytváření jakéhosi rozvrhu rodiny. Předpokládá, že žena pracuje 
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a stejně jako si plánuje pracovní aktivity, měla by si nalinkovat i svůj čas pro děti tak, 

aby je nezanedbávala. „Poznamenáváme si termíny schůzek a rodina se do toho 

vždycky nějak vměstná. Napadlo vás někdy, že v diáři by mělo mít své místo i povídání 

s dětmi, víkend s přáteli, sklenička vína s partnerem, a dokonce i sex?“ Tento text však 

výrazně nepracuje s obrazem mateřství, mírně poukazuje na jeho náročnost, ale 

převážně je orientován na osobnost ženy a její vypořádávání se s každodenními úkoly.  

Poté se dětí dotýká již jen článek ze sekce Cestování, který radí, kam vyrazit na 

hory s dětmi. Jedná se o text typicky poradenského charakteru, který má dle mého 

názoru v ženách podněcovat názor, že děti není vhodné na dovolenou odkládat 

k příbuzným, nýbrž je brát s sebou. Zde tedy můžeme zaznamenat obrysy obrazu 

mateřství jako něčeho, co je náročné, avšak s vlastním sebezdokonalením dobře 

zvládnutelné, takže by nás ani na okamžik nemělo napadnout, že bychom se dětí měly 

při určité příležitosti na pár dnů takzvaně zbavit. Vedle útlumu v oblasti témat týkajících 

se rodičovství je v prvním čísle nového sledovaného ročníku také nápadná zvýšená 

frekvence reklamních stran. Mnohem více prostoru zabírají reklamní texty, které mohou 

mnoho čtenářek odradit. Zvýšený výskyt reklam si lze vysvětlit poklesem prodeje, tedy 

nutností zvýšit finanční příjem z jiných zdrojů než samotného prodeje.28 

 

Ústředním tématem únorového čísla Marianne z roku 2007 je úspěch. Číslo je 

naplněno texty o úspěšných ženách, přičemž s obrazem mateřství se pracuje především 

v článku „Když milují vědu i své děti“. Článek přináší příběhy několika českých žen, 

které získaly uznání ve vědecké sféře a zároveň jsou matkami. „Když Šárka Nečasová 

popisuje, co všechno zvládá, nabudete dojmu, že si v laboratoři potají udělala vlastní 

klon. Je matematička a k tomu se stará o tři děti, které ještě zdaleka nedorostly.“  

Autorka článku se snaží ve čtenářkách vzbudit pocit, že mateřství nedílně patří 

k úspěšné ženě, že žena, která by se kvůli úspěšné kariéře mateřství vzdala, by vlastně 

tak úspěšnou nebyla. Zjevně zde pokračuje trend v zobrazování mateřství, který jsme již 

v Marianne zaznamenali mnohokrát. Marianne je silně promateřský, ačkoli se to 

neprojevuje zcela explicitně a poměrně malá pozornost věnována této problematice by 

tomu nenasvědčovala. Objevuje se zde velmi častá kritika společnosti, která naplňování 

mateřské role spolu s dalšími rolemi moderní ženy komplikuje, v tomto konkrétním 

                                                 
28 Viz Graf 1 – Průměrný měsíční prodaný náklad Marianne.  
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článku je poukázáno na značné znevýhodnění žen na poli vědy právě z důvodu 

mateřství.  

Žádný jiný text v tomto čísle už takto zásadně obraz mateřství nebuduje, je zde 

pouze text apelující na mateřské city o týraných dětech, který spíše varovnou a 

preventivní funkci, neboť upozorňuje na to, jak rozpoznat týrané dítě a jak 

v konkrétních případech zasáhnout. „Možná vás něco zarazilo na Zuzance z třetího 

patra, možná už pár týdnů přemýšlíte o těch dvou dětech, co každé ráno potkáváte před 

domem... Pokud marně potlačujete své pochyby, ano, své přesvědčení, jednejte! Možná 

jste jediní, kdo týranému dítěti může pomoci.“  

 

Také březnové číslo Marianne má hlavní téma, je jím komunikace. Zdá se, že 

redakce časopisu v tomto ročníku spolu s redukcí počtu rubrik přistoupila k trochu 

jiným kritériím výběru námětů jednotlivých článků. Číslo má nyní jedno ústřední téma, 

které zastřešuje několik článků z různých oblastí. Obraz mateřství je tak budován 

v rámci jednoho hlavního tématu, pod nějž spadá i řada dalších podtémat.  

V případě hlavního tématu komunikace, je problematika mateřství spojena 

s nejobvyklejším podtématem – komunikací rodičů s pubertálními dětmi. Článek je 

směsicí příběhů tří žen a jednoho muže a jejich dětí, doplňujících komentářů autorky a 

několika krátkých názorů odborníka, v tomto případě psychologa. Ačkoli je v článku 

poukázáno na řadu problémů, které mohou ve vztahu rodičů s dětmi vyvstat, je jeho 

vyznění opět pozitivní. „Asi tak před rokem se začal chovat jako světák a suverén, ale 

uvnitř byl zranitelnější než dřív.“  

Prakticky všechny zachycené příběhy pojednávají o problematickém období, 

které se však zdárně vyřešilo a nyní jsou vzájemné vztahy vynikající. Marianne se tak 

snaží ukázat, že není třeba se puberty svých dětí bát a že se správným přístupem to 

může být skvělé životní období.  

Dále s obrazem mateřství v tomto čísle souvisí článek zabývající se 

problematikou, kterou jsme ve sledovaném vzorku již několikrát zaznamenali – 

neplodností. Text je v tomto případě orientován více odborně, přináší lékařské rady a 

reaguje tak na potíže mnoha žen cílové skupiny, zároveň se jim snaží dodat optimismu: 

„Páry sem přicházejí poprvé zpravidla ve věku 26 – 30 let, díky rozvoji vědy však patří 

mezi úspěšné prvorodičky čím dál častěji i čtyřicátnice.“ 

Nezvyklý obraz mateřství nabízí rozhovor s Pavlínou Fechterovou, ředitelkou 

agentury 2media.cz, která je zároveň úspěšnou podnikatelkou a matkou. „Na mateřské 
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je můj muž. Od začátku. (...) Teď jsem s ní (s dcerou, poznámka aut.) také hodně, beru 

ji s sebou i do kanceláře.“ Šéfredaktorka vedoucí interview pokládá Fechterové 

opakovaně tu samou otázku, jako by nevěřila, že role obrácené oproti tradičnímu pojetí 

rodiny mohou fungovat. „Jak to snáší váš muž? (...) Co když váš muž nebo maminka 

potřebují peníze? (...) A teď vážně. Nevadí jim, že si vám musí říkat o peníze? (...) To, 

že vydělává méně než vy, mu tedy vůbec nevadí? (...) Takže je zcela závislý na vás. To i 

ti nejosvícenější chlapi občas nemusí lehce vydýchat.“   

 

Dubnové číslo Marianne se nese v duchu přátelství, které bylo pro toto vydání 

stanoveno jako ústřední téma. Je tedy nasnadě, že mateřství není v tomto hlavním 

prostoru věnován žádný článek. Mateřství je zkrátka něco, co si obvykle s přátelstvím 

příliš nespojujeme a téma dobrých až přátelských vztahů mezi rodiči a jejich dětmi bylo 

vyčerpáno již v předchozím čísle.  

Mateřství, resp. přípravě na něj je vymezen prostor až v rubrice Zdraví, která 

přináší poměrně rozsáhlý článek o porodech. „Průvodce moderní ženy porodem“ 

nepředkládá nějaký explicitní obraz mateřství, ale úzce s ním souvisí. Je orientován 

převážně na mladší ženy, ale bere v souladu s moderními trendy ve společnosti v potaz i 

ženy, která porod čeká ve vyšším a tudíž i rizikovějším věku. Článek hovoří o mnoha 

alternativách, v zásadě ale stojí na straně klasické medicíny, tedy přirozeného porodu v 

nemocnici. Marianne ve svých článcích opakovaně upřednostňuje porod v mladším 

věku: „Chcete, aby se vaše dítě dožilo více než sta let? Největší šanci mají prvorozenci 

(...) děti matek mladších 25 let. Důvodem může být i to, že mladší matky jsou zřejmě 

méně náchylné k infekcím anebo mají „životaschopnější“ vajíčka.“ Text spolu 

s osvědčenými příběhy několika českých žen se především snaží přinést řadu rad při 

přípravě na rodičovství.  

Dětem je v tomto čísle dále věnován text o bilingvní výchově. Článek je 

poměrně odborný a snaží se především předkládat pozitiva dvojjazyčné výchovy dětí, 

vede čtenářky k moderní výchově, avšak ani on v tomto čísle s obrazem mateřství 

nikterak výrazně nepracuje.  

Obraz nezdolné matky milující své dítě přináší příběh Jany Hašplové, která 

nedala na tvrzení lékařů, že její syn je postižený a vychovala z něj naprosto zdravého 

člověka. Tyto příběhy podporují dle mého názoru jednu z nejdůležitějších idejí 

mateřství: nabádá matky, aby se řídily svým instinktem a bojovaly za své děti. 
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Znatelnější obraz mateřství podává Marianne v květnovém čísle. Je to první 

číslo ročníku 2007, kdy je článek o mateřství inzerován na titulní straně. Hlavním 

tématem, které zastřešuje několik článků, je mateřská láska. První článek „Maminka v 

každém z nás“ je spíše beletristický a orientovaný na vztahy dospělých žen s jejich 

matkami, je souhrnem několika příběhů o matkách známých osobností. Role matky 

v lidském životě z nich vždy vychází jako velmi pozitivní, což podporuje kladný postoj 

k mateřství, který Marianne v drtivé většině textů prezentuje.  

Na stejné téma jsou v tomto čísle zaměřený i rozhovor s devítinásobnou matkou: 

„Maminkou jsem ráda, ale že by se můj svět zúžil na mateřství jen proto, že mám devět 

dětí? Určitě ne.“ 

 Dále zde najdeme obsáhlý článek o druzích mateřské lásky, o tom, jak najít 

ideální vztah k dítěti v každém věku. Text nazvaný „Krkavčí matky, nebo synové a 

dcery“ propaguje zlatou střední cestu mezi vzájemnou závislostí a vztahem chladným, 

mluví o vyvážené výchově mezi autoritatismem a liberalismem. Snaží se čtenářky 

uklidňovat, varuje před přemoudřelými příručkami a křečovitými snahami o ideální 

vztah. Mateřství je tu chápáno jako něco přirozeného, k čemu ženu vede její vlastní 

intuice. „Určitě se vyplatí, když se ve své nově založené rodině spolehneme na vlastní 

intuici, budeme si věřit a nenecháme se znervóznit každou radou vyčtenou z příruček.“ 

Je zde však také zřetelně poukázáno na úskalí mateřství, upozorněno na chyby, které 

může žena ve výchově udělat. Mateřství je tu tedy přes výsledné v zásadě pozitivní 

vyznění prezentováno jako zodpovědnost, něco, čemu musíme věnovat určité úsilí, aby 

bylo dokonalé.  

Texty o dětech doplňuje velmi časté téma – tipy na ideální dovolenou s dětmi. 

„Ať žijí prázdniny! Připravte je včas!“ Marianne se v tomto ohledu snaží poskytovat 

potřebný servis a stát se tak nepostradatelným rádcem. 

 

V kontrastu s předchozím číslem nevěnuje červnová Marianne tématu mateřství 

žádný prostor. Nenajdeme zde jediný souvislý text, který by se věnoval otázkám 

výchovy, vztahů s dětmi či přípravě na rodičovství. Tématické složení červnového čísla 

vytváří dojem, že se redakce časopisu snaží o jakousi pravidelnou rotaci podtémat. 

Pokud otázky mateřství zabíraly v předchozím čísle značné množství stran z celkového 

rozsahu časopisu, tak nyní zcela chybí.  

Naproti tomu nelze opomenout fakt, že určitá témata se v Marianne vyskytují 

prakticky v každém vydání a redakce nepociťuje potřebu je nikterak vyvažovat tématy 
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jinými. Obecně můžeme říci, že takovými pravidelnými tématy jsou otázky 

sebezdokonalení ženy, neustále se opakují články o tom jak zlepšit svou fyzickou 

(hubnutí, vyčištění organismu, skoncování s návykovými látkami apod.) i psychickou 

(zvýšení sebedůvěry, schopnost prosadit se, lépe organizovat svůj život, zlepšení vztahů 

s dalšími dospělými osobami apod.) stránku. Tyto otázky jsou pro čtenářky magazínu 

velice atraktivní a proto je chtějí číst v každém čísle, o otázkách mateřství se toto říct 

nelze.  

Redakce, ačkoli se v textech neustále projevuje její silná podpora mateřství, 

nepovažuje rodičovství za stěžejní a atraktivní téma, a proto jej na své stránky na rozdíl 

od výše zmiňovaného umisťuje méně často. Tím také jistě reaguje na požadavky svých 

čtenářek, které si v Marianne nechtějí číst jen o mateřství, především se chtějí věnovat 

samy sobě a mateřství je jen jedním z mnoha aspektů jejich života. Ostatně Marianne je 

časopis lifestylový, a tudíž je jeho zaměření širší, snaží se oslovit větší skupinu žen 

s rozdílnými zájmy a prioritami, vedle toho, pokud si ženy chtějí číst výhradně o 

mateřství, mohou na novinových stáncích sáhnout po celé řadě časopisů 

specializovaných pouze na toto téma, a těm Marianne konkurovat nechce. 

 

Červencové číslo Marianne se nese v duchu čtení na dovolenou, přináší větší 

množství rozhovorů, fejetonů a povídek než je zvykem. Převážnou část celkového počtu 

stránek však zaplňují módní a kosmetické tipy na letní období. Také řazení jednotlivých 

textů je poněkud jiné než obvykle. Nepřehlédnutelné je pokračování jakéhosi útlumu 

tématu mateřství v tomto ročníku Marianne.  

Krátce se o mateřství zmiňuje příběh čtenářky „Co všechno mě naučila bolest,“ 

který popisuje, jak kvůli postižení své dcery přišla o podnikání, o manžela, ale nakonec 

našla sama sebe. „Vlastně jsem přes svou dceru našla to, co jsem tak dlouho  hledala, 

naplnění. Kdysi jsem měla skvělého manžela, zdravé děti, dost peněz. Ale (...) necítila 

jsem se dobře.“ Článek ukazuje, že i žena, která má postižené dítě může být velmi 

šťastná.  

V textu přinášejícím doporučení a zajímavé tipy na dovolenou, kde obvykle byly 

zdůrazňovány možnosti trávení dovolené s dětmi, tento aspekt nedominuje. Celé číslo je 

poněkud monotematické, protože kromě beletristických textů přináší vlastně pouze 

příspěvky o fyzickém sebezdokonalení ženy (móda, kosmetické tipy, péče o vlasy). O 

budování obrazu mateřství tu tak můžeme hovořit jen částečně s ohledem na použití 

obrazového materiálu. 
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Také v srpnovém čísle Marianne z roku 2007 mateřství příliš prostoru 

nedostává. Ústředním tématem čísla jsou vztahy, tentokráte sexuálního charakteru. 

Ačkoli sex byl prapůvodně chápán především jako prostředek k mateřství, moderní 

civilizace jej transformovala na prvním místě v zábavu a jeden z nejdůležitějších 

aspektů lidského života a tak je něj také v příslušných článcích nahlíženo. Téma sexu tu 

s mateřstvím není propojeno ani jednou.  

Rodičovství je věnován článek „Umíte si hrát s dětmi?“ až na konci časopisu. 

Článek má typicky poučný charakter, upozorňuje na důležitost hry jako hlavního 

prostředku učení dětí. Je vystavěn převážně na odborných komentářích několika 

dětských psychologů, čímž ve čtenářích tak snadno vzbuzuje pocit důvěryhodnosti. 

Článek varuje před chybami, ale snaží se být především nepostradatelným rádcem, čímž 

si časopis zajišťuje čtenost a přetrvávající zájem cílové skupiny. „Také ve vás hlodá 

pocit, že svým potomkům něco dlužíte? A víte, jaké hry jim nabídnout s ohledem na 

jejich věk?“ Marianne se snaží být v tomto ohledu médiem, díky němuž můžeme být 

lepší v naplňovaní mateřské role.   

V tomto čísle je ještě s tématem dětí více než v předchozím čísle propojen servis 

týkající se dovolené. Tentokrát jsou zde rady na strávení volného času s dětmi spojeny 

s pro mateřství velmi netypickou sportovní aktivitou – golfem. Text přináší typy na 

kurzy pro matky s dětmi, doporučuje tzv. rodinná hřiště a nabízí golfové školy pro děti. 

Účelem tohoto článku má být dozajista poukázání na to, že mateřství není překážkou 

v takto atraktivním a doposud velmi elitářsky vnímaném sportu. Celkové vyznění tak 

opět zcela jasně podporuje obvyklý pozitivní obraz mateřství jako něčeho, co je součástí 

každodenního života a co nás nikterak neomezuje i v trochu netypických, z běžného 

stereotypu vyňatých činnostech. 

 

Zářijové číslo Marianne je zvláštní již tím, že jako první z analyzovaných 

výtisků přináší neverbální obraz mateřství na titulní straně. Jedná se o první číslo, na 

jehož obálce není pouze žena, nýbrž žena s dítětem. Fotografie působí velmi 

uklidňujícím dojmem, navíc se jedná o úspěšnou českou modelku Evu Herzigovou, 

čímž vyvolává dojem, že i ženy, které dosáhly velkého úspěchu a dobyly celý svět, 

nakonec najdou skutečné štěstí především v mateřství. Jako by už touhle fotografií 

chtěla redakce říci to, co jsme zaznamenali i v dřívějších textech – kariéra a úspěch je 

důležitý, ale vždy je v životě ženy nejdůležitější právě role mateřská.  
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Toto vyznění je ještě více umocněno druhou fotografií29 uvnitř čísla, na které 

modelka svého syna kojí. Toto zobrazení symbolizuje čisté mateřství, těžko najít výjev, 

který by všechnu krásu a přirozenost mateřství zachytil lépe. Velkou fotografii 

doprovází kratší text popisující nezapomenutelné zážitky a pocity, které do života Evy 

Herzigové přineslo první dítě. „Po letech vyplněných prací a neustálým cestováním si 

konečně může užít pocit, že má zázemí, a každý okamžik strávený se synem a jeho 

otcem, Italem Gregoriem Marsiajem, je pro ni svátek“ Tento několikařádkový text je 

čistou esencí pozitivní prezentace mateřství a má v každé čtenářce bezesporu vyvolat 

přesvědčení, že mateřství je něco, co musí také prožít.  

Dále zde najdeme kratší článek o internetovém portálu, jež je zdrojem mnoha 

užitečných rad pro rodiče, Marianne se tím snaží dokázat, že matky mohou získávat 

rozhled prostřednictvím moderní techniky a z klidu domova.  

Dětem je dále ještě věnována příloha „Děti a škola“, jejíž námět souvisí se 

začátkem školního roku. Mnoho stran je zaplněno dětskou módou, ty nemají větší 

informační hodnotu a působí spíše jako reklamní produkt. Více se s danou 

problematikou pracuje v článku o jeslích, tedy zařízeních pro denní péči o děti do tří let. 

Objevuje se zde kritika ubývání těchto institucí, kterou lze opět zobecnit na kritiku 

moderní společnosti, která ženám příliš neusnadňuje naplňování mateřské role.   

Následující dvoustránkový text je miniporadnou, ve které odborníci odpovídají 

na nejčastější otázky o problémech s dětmi školního věku. Zářijové číslo tedy pracuje 

s obrazem mateřství velmi výrazně, tématu je zde věnováno poměrně dost prostoru 

v rámci celkového obsahu, zároveň se zde jasně ukazuje, že k podání požadovaného 

obrazu mateřství není třeba mnoha slov a popsaných stran, ale že silný a působivý obraz 

mateřství lze podat i pouze prostřednictví správně zvolené fotografie a krátkého 

výstižného textu. 

 

Říjnové číslo Marianne přináší obsáhlý text „Když je dítě příliš chytré“ 

věnovaný výchově mimořádně nadaných dětí. Text je osvědčenou směsí výpovědí 

několika žen, jichž se popisované situace týkají, a odborníků. Článek s obrazem 

mateřství nikterak výrazně nepracuje, chce být opět rádcem v určité problematické 

situaci ve výchově s tím rozdílem, že toto téma je vlastně opakem toho, co bychom 

obvykle za problém s dětmi považovali. „I když by jeho rodiče mohli být na syna pyšní, 

                                                 
29  Viz příloha č. 4: Fotografie české modelky Evy Herzigové, která kojí své dítě. 
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pocit hrdosti často převálcují obavy, co s chlapcem bude.“ Jeho cílem je tedy právě 

proto na tuto situaci a z ní možné vyplývající obtíže upozornit.  

Podobně jako v předchozím čísle zde můžeme nalézt silně působící obraz 

mateřství zprostředkovaný fotografií. V článku, který přináší různé rady na každodenní 

problémy od nejrůznějších osobností, odpovídá herečka Markéta Hrubešová na otázku, 

jak být stále sexy. Tento krátký text doprovází velká fotografie herečky držící dítě. 

Spolu s textem a především nápadně vytištěnou otázkou „Jak být stále sexy?“ vyvolává 

otištěná fotografie dojem, že i mateřství je sexy, že to, že se staneme matkami nám na 

atraktivitě neubere, možná nám ji spíše přidá. To je opět jasná ukázka jednoduchého 

prostého, ale dokonale působícího neverbálního sdělení. I když si čtenářka nepřečte ani 

řádku, nápadnou fotografii nepřehlédne a okamžitě z ní získá požadovaný pozitivní 

obraz mateřství.30 

 

V listopadovém vydání Marianne narazíme coby na první článek týkající se dětí 

na další typicky poradenský text. Článek „Mami už se mě na nic neptej!“ pojednává o 

komunikaci mezi dětmi a rodiči, tentokrát se zaměřením na děti mladšího věku než 

tomu bylo v nedávném článku o komunikaci s puberťáky. Článek obvyklou, opakovaně 

zaznamenanou formou upozorňuje čtenářky na chyby, jichž se mohou ve vztahu 

směrem k dítěti dopustit. „Klást otázky tak, abychom na ně od svých dětí dostali 

pravdivou a ochotnou odpověď vyžaduje jistou praxi. Pokud ji člověk má, ušetří si čas i 

nervy.“ Opět tu máme typickou prezentaci – ano, v mateřství se mohou vyskytnout 

problémy, ale náš časopis je tu od toho, abyste se jich vyvarovaly. 

 O obrazu mateřství jako takovém se však u tohoto typu textů mluví jen obtížně. 

Ano, vyplývá z nich, že mateřství je komplikované, zároveň se však autorka článku 

vždy snaží doplnit publikované příběhy a rady něčím optimistickým, co případné 

negativní vyznění zmírní. Takže i zde, ač se to první pohled nemusí tak jevit, je zřetelná 

tendence k budování kladného obrazu mateřství.  

Dětem je tentokrát věnován prostor v rubrice Zdraví: „Děti a osteoporóza. 

Souvislost existuje.“ Články v této rubrice se obvykle orientují na nejrůznější zdravotní 

problémy, které mohou potkat dospělou ženu, ale nyní zde dostává místo nemoc dětská. 

Tímto je připomenut fakt, že zralou ženu netíží jen obavy o vlastní zdraví, ale také 

(neváhala bych až říci především) starosti o zdraví jejích dětí. 

                                                 
30  Viz příloha č. 5: fotografie herečky Markéty Hrubešové se synem. 
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Článek „Moje dcera, můj směr“ je již osvědčeným příběhem čtenářky s 

postiženým dítětem, která neuposlechla rad lékařů a vedla své dítě i svůj život vlastní 

cestou: „Doktor mi tehdy řekl, že mám dvě možnosti: buď dám dceru do ústavu, nebo si 

zkazím život.“ Lenka Bobvošová svou dceru neodložila do ústavu, naopak založila 

občanské sdružení, které postiženým lidem pomáhá. Matky s postiženými dětmi jsou v 

Marianne opakovaně prezentovány jako silné ženy, které díky svému odlišnému dítěti 

nalezly jiný, lepší způsob života.   

Dále je zde ještě jeden krátký poradenský text zaměřený na problematiku dítěte, 

které tajně nechodí na zájmové kroužky, tedy na jakousi prvotní formu záškoláctví, 

kterou je potřeba vyřešit, aby nepřešla v něco mnohem závažnějšího. 

 

V prosincovém čísle Marianne je stejně jako v předchozím sledovaném ročníku 

věnována marginální pozornost vánočním svátkům a s nimi souvisejícím tématům. Po 

dlouhé době se zde objevuje podtéma zaměřené na mateřské vztahy ke starším dětem, 

v tomto případě již dospělým. V kontrastu s texty ve všech předchozích číslech tohoto 

ročníku, které se téměř výhradně věnovaly maximálně dětem školního věku, je obměna 

tématu nápadná a lze předpokládat, že pro většinu čtenářek bude spíše jakousi přípravou 

na vzdálenou budoucnost než něčím, co by se jich mohlo momentálně dotýkat.  

Název článku parafrázuje film „Hádej, kdo přijde na večeři“ a jeho obsah 

odpovídá námětu onoho filmu. Text o matkách, jejichž dcery se rozhodly provdat za 

muže z odlišného kulturního prostředí, je především textem o toleranci a předsudcích, 

vyústění publikovaných příběhů je pozitivní, avšak více než o mateřství je to text o 

jiných kulturách.  

Dále se zde vyskytuje opět typicky poradenský článek, tentokrát příznačně 

věnovaný psaní dopisů Ježíškovi: „Ježíšku, koukej mi nadělit!“ V článku polemizují 

dětští psychologové a odborníci, zda-li není dopis Ježíškovi jen seznamem materiálních 

požadavků na rodiče. „Opovažte se mu nadělit komplet celý seznam! To jsme ale od 

kreativní činnosti, jakou dopis Ježíškovi je, uhnuli k rozmazleným frackům, a takové 

my doma nemáme...“    

Jinak je mateřství v tomto čísle upozaděno, v období vánočních svátků totiž 

magazín dává přednost aktuálnějším a atraktivnějším tématům, především tipům na 

vánoční dárky, slavnostní tabuli apod.  
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6.2.1 Shrnutí ročníku 

Jaká je tedy prezentace mateřství v časopise Marianne v ročníku 2007? Téma 

mateřství má v celkovém rozsahu magazínu méně prostoru než jsem očekávala. Můj 

předpoklad, že časopis pro ženy nad třicet let bude mateřství plný, se ukázal být 

chybným, pravděpodobně proto, že redakce a nejspíš i čtenářky (je vysoce 

pravděpodobné, že byl proveden nějaký průzkum cílové skupiny) jej považují za málo 

atraktivní. Marianne je časopis všestranný a lifestylový, proto u něj hrají prim 

partnerská a kosmetická témata, ostatně v oblasti mateřství existuje řada 

specializovaných časopisů. Také zde jistý vliv v tomto roce mohou mít dozvuky 

populační a krize a doposud nezaznamenaný babyboom. Domnívám se, že v aktuálních 

číslech by frekvence článků o mateřství byla mnohem vyšší, neboť se i v dalších 

médiích toto stává jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších témat. Mateřství se 

v tomto ročníku často objevuje jako součást nějakého většího tématu, čísla mívají jakési 

zastřešující téma, v němž je mateřství jedním z mnoha diskutovaných podtémat. 

Ukazuje to na vnímání mateřství jako něčeho, co není vytrženo z ostatních souvislostí, 

nýbrž něčeho, co často funguje v rámci vyššího celku.  

Mateřství je často jedním z hledisek určitého problému, aspektem našeho 

mnohovrstevnatého života. Jako by tím redakce chtěla mj. naznačit, že stát se matkou 

neznamená přestat fungovat na všech ostatních rovinách. Bojuje tím vlastně za pozitivní 

obraz mateřství a proti stereotypní a škodlivé představě, že mateřství je překážkou 

v nejrůznějších činnostech. Takové je také vyznění řady publikovaných článků. 

Navzdory tomu však na téma mateřství není nikterak upozorňováno, prakticky nikdy se 

nechápe jako hlavní téma, nápadná je jeho absence na titulní straně a několik čísel 

rozvíjení obrazu mateřství neposkytuje žádný prostor, obvykle se jedná o čísla, která 

následují po vydáních, v nichž mateřství dostalo prostor na více stranách a ve více 

článcích. Funguje tu jakýsi nepsaný princip rotace méně atraktivních a nosných témat, 

za něž je mateřství přes veškerou svou pozitivní konotaci, které se mu zde dostává, 

považováno. Pokud však mateřství prostor dostává, je zde s různou intenzitou budován 

jeho obraz, který je charakteristický několika prvky.  

Několikrát se zde objevuje poradenství v oblasti letní či zimní dovolené s dětmi, 

čtenářky jsou tak utvrzovány v názoru, že odkládat děti na dovolenou např. k babičce je 

špatné a nežádoucí. Velice častá je prezentace mateřství jako součásti úspěchu, typické 
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jsou příběhy úspěšných žen, které vedle kariéry zvládají i svou mateřskou roli. To 

poukazuje na již zmiňovaný fakt, že děti rozhodně nejsou překážkou úspěchu, nepřímo 

tak bývají kritizovány ženy, které dají před mateřstvím přednost kariéře. Marianne se na 

příkladech snaží dokázat, že můžeme mít obojí. V ročníku 2007 je častější orientace na 

matky mladších dětí, redakce předpokládá, že většina žen v cílové čtenářské skupině má 

děti předškolního či školního věku a tomu uzpůsobuje volbu podtémat. Výjimečně až 

zvláštně pak vedle takovýchto textů působí ojedinělé texty zaměřené na matky starších 

či dokonce dospělých dětí. V tomto případě redakce spíše reaguje na odezvu nemalého 

počtu starších čtenářek, které si časopis oblíbily. Vedle toho zde můžeme zaznamenat i 

reakci na moderní trend v rozmnožovacím chování žen, a totiž odsouvání mateřských 

povinností do pozdějšího věku. V Marianne tak nezřídka najdeme i články orientované 

na matky batolat či dokonce ženy dítě teprve očekávající. Vysoká je frekvence textů 

poradenských upozorňujících na nejrůznější možné chyby ve výchově. Přesto však je 

pro Marianne typický silný promateřský postoj.  

Mateřství je pro tvůrce magazínu jednou z nejdůležitějších priorit a snaží se, aby 

takový obraz mateřství vyplynul prakticky z každého příslušně orientovaného textu. I 

v článcích zaměřených na negativní jevy provázející mateřství je zřetelná snaha najít 

něco pozitivního. Mateřství je hlavní hodnota, mnohdy nenápadně plynoucí ze zdánlivě 

zcela jinak orientovaného článku. Mateřství je prezentováno jako něco přirozeného, co 

musí být chápáno jako samozřejmá a žádoucí součást života každé vyspělé ženy. Toto 

vyznění mnohdy podtrhuje také kritika společnosti, která je vnímána jako mateřství 

nepřející, ženy s mateřskými povinnosti diskriminující a všelijak komplikující možnosti 

bezproblémového naplňování ženské mateřské role. Pro vybudování tohoto obrazu je 

užíváno nejen prostředků verbálních, ale také neverbálních, které jsou pro svou 

jednoduchost a všeobecnou srozumitelnost častěji mnohem účinnější. 

 

7. Srovnávací analýza 

Po podrobné analýze jednotlivých vybraných ročníků časopisu Marianne nyní 

můžeme přistoupit ke vzájemnému srovnání. Popsala jsem detailně, jaký obraz 

mateřství je ve sledovaných letech v magazínu budován a jaké jsou k tomu užívány 

prostředky. Nyní je třeba se ptát, zdali časopis v tomto ohledu stagnuje nebo se jeho 

prezentace mateřství během času nějakým způsobem pozměňuje. 
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Obecně lze říci, že v hlavních a nápadných rysech zůstává obraz mateřství 

v časopise Marianne ve sledovaných letech stejný, ale jisté menší rozdíly tu určitě 

zaznamenat lze. Nejzřetelnějším a nejtypičtějším je pro Marianne, že jí prezentovaný 

názor na mateřství se za celou dobu existence časopisu nezměnil. Redakce na počátku 

svého působení vyslovila svůj určitý postoj k mateřství a tomu zůstala věrná. Hlavní 

rysy obrazu mateřství v Marianne tak zůstávají ve všech sledovaných ročnících stále 

stejné a můžeme tedy říci, že určitá prezentace mateřství je pro Marianne typická, 

standardní a stabilní. Jedná se o silně kladný postoj k mateřství. Ze všech 

analyzovaných čísel jasně vyplývá, že mateřství je pro tvůrce Marianne jednou 

z nejdůležitějších lidských hodnot, kterou jsou rozhodnuti bránit a propagovat. 

Zajímavé je, že k takto silné propagaci mateřství není potřeba přílišného prostoru. 

Dokonale postačí menší počet výrazně přesvědčujících analytických textů doplněných o 

několik méně explicitních článků, jejichž působivost však není o nic menší. Ve všech 

sledovaných výtiscích Marianne různou formou klade mateřství na jedno z prvních míst 

mezi hodnotami, velebí jeho výhody, nepřímo kritizuje bezdětné ženy a současnou 

nepřející společnost, a když hovoří o nevýhodách, činí to tak obratně, že celkové 

vyznění je opět pozitivní. Děti jsou ve všech textech prezentovány jako běžná součást 

života třicetileté ženy. Na mateřství často není nikterak explicitně upozorňováno, jen je 

jeho hodnota zvýrazněna např. vhodným použitím fotografie. Mateřství také nebývá 

vnímáno jako nějaká striktně oddělená věc. Typický je pohled na mateřství jako součást 

každodenního života, jako jeden z mnoha aspektů ženina života. Mateřství je často 

pojímáno v širších souvislostech, jako přirozená součást všeho. Velmi nápadné je 

v tomto směru použití symboliky mateřství i v článcích, které se mateřství jako 

takového příliš nedotýkají. To ve čtenářkách mimovolně vzbuzuje přesvědčení, že 

mateřství by mělo být součástí života a nenaplněním mateřské role jim bude něco 

chybět. Marianne je tedy časopis silně promateřský. Obraz mateřství je zde velice 

kladný. Poměrně často Marianne samozřejmě upozorňuje na problémy, které mohou 

v mateřství nastat, ale v tomto ohledu se vždy snaží působit jako nepostradatelný 

pomocník. Zároveň je zde patrná snaha i článkům o sebevětším problému spojeném 

s mateřství dodat nějaké závěrečné pozitivní vyznění. Tento kladný obraz mateřství čiší 

ze všech analyzovaných ročníků a můžeme jej tak považovat za charakteristický rys 

periodika. 

Pokud bychom měli hovořit o změnách v obrazu mateřství během sledovaného 

období, jistý vývoj tu určitě je, ale týká se spíše méně podstatných rysů. Základní 
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vyznění zůstává stejné. Nepříliš nápadné jsou změny v prostoru věnovaném 

problematice mateřství. Poměr článků o mateřství vzhledem k článkům jiného zaměření 

je ve všech ročnících přibližně stejný, mateřství není věnována marginální pozornost, 

jeho obraz je budován poměrně malým počtem prostředků. V posledním sledovaném 

ročníku je umisťování mateřství na stránky Marianne méně pravidelné než dřív. 

V předchozích ročnících zaznamenáváme snahu o drobnou reflexi mateřství v každém 

čísle, v roce 2007 se poměrně často střídají čísla, v nichž je mateřství věnován značný 

prostor, s čísly, v nichž mateřství nemá prostor prakticky žádný. 

V tématu mateřství můžeme během sledovaných let zaznamenat jistý posun ve 

výběru podtémat, především s ohledem na předpokládanou věkovou hranici. V prvních 

dvou číslech Marianne je výhradně orientace na ženy coby matky starších dětí, v letech 

2004 a 2007 již tvůrci zareagovali na proměňující se demografickou křivku a většinu 

prostoru nyní dostávají témata spojená s dětmi mladšího věku. Na začátku zde tedy byl 

zřetelný předpoklad, že čtenářky Marianne, tedy ženy po třiceti letech věku, mají již děti 

staršího věku. Tento předpoklad je však v moderní době chybný, což redakce vzápětí 

pochopila. V následujících letech se v souladu s moderními trendy v populačním vývoji 

stránky Marianne plní texty o výchově předškolních dětí, o novorozencích či dokonce 

teprve přípravě na rodičovství. 

Reakci na moderní trendy také můžeme spatřovat v postupné proměně reflexe 

tématu porodnosti. V roce 2000 je publikován rozsáhlý analytický článek o celkově 

klesající porodnosti, který nepřímo vyzývá ženy k mateřství a bezdětné odsuzuje. 

V roce 2004, kdy se již populační situace v České republice začala měnit, publikuje 

redakce opět článek o neplodnosti, tentokrát se však již nejedná o neplodnost plošnou, 

nýbrž o neplodnost vzdělaných vrstev, celkové vyznění textu je v zásadě stejné, ale již 

tady nejde o vymírání, nýbrž o jakýsi intelektuální úpadek naší společnosti. V roce 2007 

se již o neplodnosti mluví ze zcela jiného pohledu, nyní není zapotřebí ženy vyzývat 

k naplňování mateřských povinností, avšak neplodnost se stává problémem zdravotním. 

Celkové vyznění je však opět podobné, neboť vede bezdětné ženy k jakémusi pocitu 

studu, za to, že se přirozenosti mateřství dobrovolně vzdávají např. kvůli kariéře. Vůbec 

motiv spojení kariéry a mateřství je v Marianne velmi častý. Autorky si často velmi 

dávají záležet, aby mateřství prezentovaly jako něco, co rozhodně není překážkou 

úspěchu. 

V jiném ohledu se však volba podtémat z oblasti mateřství ve sledovaném čase 

prakticky neproměňuje. Za zmínku stojí ještě ústup v zásadě docela škodlivého modelu 
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skvělé moderní ženy, která s bravurou zvládá všechny povinnosti, v roce 2007. Celkově 

však až na zmíněné detaily můžeme říci, že prezentace mateřství v časopise Marianne je 

velmi stabilní. V celém sledovaném období používá obdobných prostředků, které jsem 

vyjmenovala v příslušných kapitolách výše. Rozsah problematiky se zásadně nemění. 

V žádném ohledu se ale především nemění celkový obraz mateřství, názor redakce na 

tuto problematiku je zřejmý, působivě formulovaný a neměnný. 

 

8. Závěr 

Tištěná média jsou i ve světě moderních technologií velice důležitá. Jako taková 

pak na nás mají nepopiratelný vliv. Zvláště zajímavé je to u médií, která považujeme za 

zábavná, a tudíž si jejich formativní vliv obvykle neuvědomujeme. A právě tato 

nenápadná manipulace nás mnohdy může přesvědčit mnohem víc, neboť ztrácíme jistou 

ostražitost. 

Formativní vliv těchto na první pohled zábavných, a tudíž zdánlivě obsahově 

trochu prázdných tištěných médií jsem se pokusila popsat v této práci. Časopis 

Marianne je především časopisem zábavným, ale v mnoha ohledech působí na naše 

názory. V této práci byla podána reflexe toho, jak Marianne formuje naše názory na 

mateřství.  

Bylo prokázáno, že Marianne předkládá v každém čísle určitý obraz mateřství, 

který většinou mimovolně přijímáme a necháme se tak ovlivnit. Při analýze byl 

stanoven typický postoj k mateřství, který Marianne vyvolává, bylo upozorněno na 

některé typické často se opakující názory i jejich vliv na čtenářky, přičemž tyto názory 

nejsou obvykle podány explicitně, formou nějakého propagačního článku, taková forma 

by ostatně zcela jistě neměla úspěch a vyvolala spíše odpor. 

Prostřednictvím Marianne je čtenářka konfrontována s genderově velmi 

nevyváženým obrazem mateřství, který jí mezi řádky i přímo diktuje, co všechno musí 

udělat, aby byla dobrou matkou. Dle mého názoru může být tento „diktát“ pro ženu na 

mateřské dovolené, která se většinou pohybuje v uzavřeném kruhu lidí obzvláště 

nebezpečný. Obraz mateřství prezentovaný Marianne může považovat za normativní a 

ve snaha se mu co nejvíce přiblížit pak může být pro ženu frustrující.  

 



Bakalářská práce  

- 54 - 

 Marianne k vybudování požadovaného obrazu používá řadu prostředků a 

nenápadných forem, které se nám podařilo zachytit. Domnívám se, že právě 

poukázáním na tento skrytý vliv a prostředky jeho rozvíjení je má práce přínosná. 

 

Na závěr bych ráda uvedla, že předkládaný text je, jako kterýkoliv jiný text, 

selektivní. Zvolená forma prezentace obrazu mateřství v časopise Marianne jistě 

nedokázala pokrýt řadu dílčích souvisejících témat. Přesto jsem se obsažným 

strukturováním tématu snažila postihnout tuto problematiku v pokud možno 

odpovídající šíři.   

9. Resumé 

Tato bakalářská práce analyzuje vývoj obrazu mateřství v měsíčníku Marianne 

od jeho vzniku až po rok 2007. Tento původní český titul má motto: „Život začíná ve 

třiceti“ a v souladu s ním se v Marianne nacházejí články zasahující řadu oblastí života 

ženy nad třicet let. Dle demografických výzkumů se většina českých žen stává po 

třicátém roku věku matkami, a tudíž je mateřství v článcích v časopise Marianne velmi 

významným prvkem.  

Práce je rozdělená do tří teoretických částí a hlavní praktické části. V prvním 

oddíle přibližuji časopis Marianne jako mediální produkt, který může ovlivňovat své 

čtenáře a upozorňuji na genderové stereotypy, které Marianne skrze své články předává 

čtenářkám. V dalším oddíle se věnuji třem kvalifikačním pracem, jejichž závěry jsem 

zohlednila ve svém výzkumu.  

Třetí oddíl pojednává o metodice výzkumu. Zvolila jsem kvantitativní a 

kvalitativní rozbor obrazu mateřství na základě analýzy tří ročníků časopisu Marianne. 

Jako vzorek ke zkoumání jsem vybrala první číslo časopisu Marianne (ročník 2000), 

prostřední ročník 2004 a ročník 2007. 

V praktické části rozebírám každý ročník zvlášť. Nejdříve tabulkou prezentuji 

kvantitativní výstupy výzkumu, které ukazují, že mateřství není hlavním tématem 

Marianne. Průměrně se ve sledovaných číslech objevují tři články o mateřství, nejvíce 

jich v průměru nalezneme v ročníku 2004. 

Poté přistupuji ke kvalitativní obsahové analýze. Číslo po čísle interpretuji 

zásadní postřehy z článků o mateřství, které dokládám citacemi. Mateřství je na 

stránkách Marianne prezentováno jako nejdůležitější součást života každé ženy. V 

některých článcích je sice upozorňováno na možná úskalí, ale celkové vyznění je vždy 
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pozitivní. Obraz mateřství je zde velmi genderově nevyvážený, v drtivé většině 

analyzovaných článků je péče o děti záležitostí ženy.  

Rozsah problematiky mateřství se v průběhu sledovaného času nijak nemění, ve 

výběru podtémat však můžeme vysledovat jistý posun: v prvních dvou sledovaných 

ročnících redakce předpokládá, že má čtenářka starší děti, v ročníku 2007 je patrná 

orientace na mladší děti. 

 

10. Summary 

This Bachelor's thesis „Development of  media coverage of motherhood in 

magazine Marianne.“ is analysing the development of picturing motherhood in monthly 

Marianne. This original Czech title has motto: „Life begins in thirty“ and in hormony 

with this Marianne includes articles, that hit many parts of women's life after thirty.  

According to demographic researches Czech woman after thirty become mothers, so the 

motherhood is very significant in Marianne's articles. 

This thesis is divided into three theoretical parts and main practical part. In first 

chapter I am explainig that Marianne is a media product, which can influence its 

readers. I am drawing attention to gender stereotypes, which is Marianne giving through 

its articles to the readers. In next chapter I am writing about three theses, that I 

considered in my research.   

Third chapter is about methodology of my research. As a method of analysis I 

chose quantitative and qualitative analysis of picturing motherhood in monthly 

Marianne based on analysis of three years of this magazine. I chose to analyse first year 

of magazine (year 2000), middle year 2004 and year 2007. 

In practical part I am analyzing every year separately. I present  the table with 

quantitative research, which shows, that motherhood is not a leading theme in 

Marianne. There are on average three articles about motherhood in analyzed copies. The 

most on average articles per copy are in the year 2004. 

Then I approach qualitative content analysis. Year by year I explicate 

fundamental observations from articles about motherhood. I document my observations 

by adding citations. Motherhood is by Marianne presented as  the most important part of 

women's life. In some articles there are warnings of hard stuff of motherhood, but the 

result of the article as a whole is always positive.  
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Picturing motherhood in Marianne is gender imabalanced. Looking after 

childern is mother duty in major part of analyzed articles. The range of matherhood 

themes is not changing, but we can see some movement in subthemes. In first analyzed 

years, the editorial stuff is assuming, that its readers has older children. In the year 2007 

there is a specialization on younger chlidren.  

 

Poznámka: Na přechylování jmen cizinek neexistuje v České republice žádný 

zákon či předpis. Příjmení žen pocházejících ze zahraničí nepřechyluji, protože mi 

přijde neoprávněné jejich jména tímto způsobem pozměňovat.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Průměrný prodaný náklad časopisu Marianne ve sledovaných 

ročnících31 (tabulka) 

 

Rok Průměrný měsíční prodaný náklad (ks) 

2000 49 397 

2004 74 273 

2007 56 462 

 

 

Příloha č. 2: Průměrný měsíční prodaný náklad časopisu Marianne 2000-200832 

(graf) 
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Příloha č. 3: Titulní strany časopisu Marianne, ročník 200433 (obrázek)  

 

                                                 
31  Tabulka vytvořena na základě údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, dostupné z: 

<http://www.abccr.cz/>. 
32  Graf vytvořen na základě údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, dostupné z: 

<http://www.abccr.cz/>. 
33  Zdroj: <http://www.marianne.cz> 
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Příloha č. 4: Fotografie kojící Evy Herzigové v č.9, ročník 2007  
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Příloha č. 5: Fotografie podporující pozitivní obraz mateřství v č. 10, ročník 2007 
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